བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ།

  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༣༧        ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠            སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༣༥      

གྲོགས་པོའ ་ི བརྩེ་དུང་།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

བོད་གཞུང་ཤ ེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།         

བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་བསྟོད་ཚིག

ཧིན་སྒོར། ༥

བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན།

ཨེ་ཝཾ་ཁུ་བྱུག་བཞད་པའི་བརྡ་ཐབས་སུ།  །གསང་གསུམ་ཡེ་ཤ ེས་འོད་ཀྱི་དབང་གཞུ་ཉིད། །
འགྲོ་ཀུན་སྡུག་བསྔལ་བསྙིལ་བའི་བསིལ་ཟེར་མ།  །བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་གུས་འདུད་ཞུ། །
རྒྱལ་སྤྱིའི་ལུགས་ཟུང་འཁོར་ལོའ ི་སྡིངས་ཆ་རུ།  །ཁྱེད་ཀྱི་བསླུ་མེད་ལེགས་བཤད་འོད་ཐིག་དེ།  །
གྲངས་མེད་འཛམ་གླིང་དབུ་འཁྲིད་གཙུག་གཏོར་དུ། །སྨིན་ཚེ་ཞི་བདེའི་འོད་སྣང་རྒྱས་ལ་སྤྲོ། །

འོན་ཀྱང་རི་བོང་གཉའ་ཅུང་ཆག་སྟེ།

རྒྱལ་སྲིད་ཉིན་རེར་ཉམས་པའི་ལྗོངས་ཤིག་ཏུ། །ཀླ་ཀློའ ི་རྨོངས་པའི་བློ་རིག་བརྡོལ་བའི་སྐབས། །
མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་ལྡན་རྒྱལ་མཚན་དེ། །ཁྱེད་ཀྱིས་བསྒྲེངས་པས་དད་གུས་སྙིང་ནས་འཕུར། །

ལྟོ་གྲོད་འདྲུད་པས་སྤུ་ཡོངས་རྫོགས་ཟད་ནས་སླེབས་ཐབས་མེད་

པར་བརྟེན། དེ་ལྟར་མ་བྱེད་ཀ་མེད་ཐུག་པ་དང་། རྒྱལ་ཁ་རུས་སྦལ་ལ་ཐོབ་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་

བརྡ་འཕྲིན་ཡོ་ལང་བརྟས་པའི་དུས་གསར་འདིར། །བྱམས་བརྩེའི་ཀུན་སྤྱོད་རིན་ཆེན་ས་ལེ་སྦྲམ། །
ཕྱི་ས་ཇི་བཞིན་གཡུགས་པའི་ཀྱོག་མཚམས་སུ། །ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ་སྤར་མཁན་ཁྱེད་ལས་སུ། །

ཚུལ་བཤད། དེ་ནས་རུས་སྦལ་གྱིས། རི་བོང་། ཁ་སང་ཁྱེད་ལ་གཉིད་ཕྲན་བུ་ཁུག་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། དེ་རིང་

ཁྱེད་རང་སྒྲིག་གཞི་འགལ་ནས་ཕྲན་བུའི་སྔོན་ལ་འབྱོར་བས་མ་གཏོགས། ང་ལ་རྩྭ་བཟའ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་
མ་ཟད། གཉིད་ཡུན་རིང་པོ་ཁུག་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཀྱང་རག་ངེས་ཡིན། ཞེས་བཤད།

ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ནམ་མཁའ་དཀྱེལ་ཡངས་པོར། །དད་ལྡན་ཚོར་ཤ ེས་བྱིའུ་ཆུང་གཤོག་རྩལ་དེས། །
ངལ་བ་བསྟེན་ཀྱང་འབྲས་བུ་མེད༌ན་ཡང་། །བཅོས་མིན་དུང་བས་ཐུགས་རྗེ་ལན་བརྒྱར་དྲན། །

ཞི་བདེ་ཟླ་བ། གོ་པཱལ་པུར་བོད་ཁྱིམ། བཅུ་གཅིག་ང་པ།

ཡང་རུས་སྦལ་གྱིས། འོན་ཀྱང་བློ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྒྲིག་གཞི་ལ་བརྩི་སྲུང་མ་ཞུས་པར་བློ་ཕམ་

ཡོད། མ་གཞི་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་འགྲན་སྡུར་ཐེངས་གསུམ་ནས་རྒྱལ་ཁ་གཅིག་ལས་ཐོབ་མེད་ལ། ཁྱེད་
ཀྱིས་ང་ལ་མཐོང་ཆུང་ཇི་ཙམ་བྱས་ཀྱང་ངས་རྒྱལ་ཁ་ཐེངས་གཉིས་བླངས་ཡོད། སོང་ཙང་རྗེས་མ་ཕྱོགས་

ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མ་ཤེས་བར་དུ། གཞན་ལ་སྣང་ཆུང་དང་འཕྱ་སྨོད་བྱ་རྒྱུ་མེད། ལར་ནས་དེ་འདྲའི་བྱ་
བ་ནི་ཐ་ཤ ལ་ཁོ་ན་མ་རེད་དམ། ཞེས་དྲིས་པར།

སྔོན་པར་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་པོས་ལོ་གསར་ཉིན་མོ་དང་སྟབས་བསྟུན།

སྒྱུ་མའི་རྟ།

རྫོང་དགའ་བ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།

མགྲོན་པོ་

བརྗོད་བྱས་མ་སོང༌། གལ་སྲིད་ཉིན་གསུམ་ནང་ཚུན་དུ་རྒྱལ་སྲས་མ་ལོག་པ་བྱུང་

སླེབས་ཡོད་ཅིང༌། ཁོའ ི་མཉམ་དུ་རྟ་ཞིག་ཀྱང་ཁྲིད་ཡོད།    ཁོས་གུས་འདུད་དང་

ལ་དེ་ནི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་ཉམས་མྱོང་ཞིག་བྱུང་། རྟ་དེ་ནི་རི་ཀླུང་དང༌། གཞུང་

ཡོངས་དང་ལྷན་དུ་རྒྱུན་སྲོལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་གནང་གི་ཡོད། དེ་ལྟ་
བུའི་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་སྐབས་ཤིག་ལ། རྒྱལ་པོ་མཇལ་མཁན་རྒྱ་གར་བའི་མི་ཞིག་

བཅས་ཏེ། ཀྱེ། རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ལ་འཚམས་འདྲིའི་
བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ། ངས་ལོ་མང་འབད་བརྩོན་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་སུ་སྒྱུ་མའི་

རྟ་ཞིག་བཟོ་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང། རྟ་དེ་ཡིས་སྐར་ཆ་གཅིག་ནང་ཞོན་མཁན་དེ་
ཁྱེར་ཏེ། འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་སྐོར་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་ཞུས།

ཚེ། ཁྱེད་རང་སྲོག་ཐོག་ཏུ་གཏང་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་བཀའ་གནང༌།

དེ་ནས་རྒྱ་གར་བའི་མགྲོན་པོ་དེ་བཙོན་དུ་བཅུག འོན་ཀྱང་རྒྱལ་སྲས་

ཐང༌། གཙང་པོ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་འཕུར་ཏེ་མཐར་ཁོང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཕོ་བྲང་
ཞིག་ཏུ་འབྱོར་བ་རེད།

དེའི་དགོང་མོར་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་སྒེའུ་ཁུང་བརྒྱུད་ནས་

ཡིབ་ལྟ་བྱེད་སྐབས། བུ་མོ་མཛེས་མ་ཞིག་བག་ཕེབས་ངང་ཉལ་བསྡད་པ་མཐོང་
བ་དང༌། བུ་མོ་དེ་གློ་བུར་

དེའི་སྐབས་རྒྱལ་པོའ ི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རྒྱལ་སྲས་ཕི་རོཛ་ཞེས་པ་བཞེངས་ཏེ་ དུ་གཉིད་སད་དེ། རྒྱལ་
བཞུགས་ཡོད། རྟའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་སྒྱུ་མའི་རྟ་དེ་ངས་ སྲས་མཐོ ང ་སྐབས་ཁྱེ ད ་
ངེས་པར་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་བཤད།

རི་བོང་དབུགས་ཧལ་བཞིན་གྲོད་ཁོག་གི་ཚ་ཟུག་མ་བཟོད་པར་གདོང་ཞུམ་སྟེ་ཉན་སྡོད་པ་ལས་བཤད་རྒྱུ་ཅང་
མ་བྱུང་། ཡང་རུས་སྦལ་གྱི་སེམས་ལ་རི་བོང་ལ་སྡང་ཟུག་མེད་ཀྱང་བསླབ་བྱའི་ཚུལ་དུ། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་མི་དང་

སྲོག་ཆགས་སུ་ཡིན་ཡང་ལེགས་པའི་ཆ་དང་། ཉེས་པའི་ཆ་གཉིས་ཀ་མེད་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད། གལ་སྲིད་སྐྱོན་
གྱི་ཆ་ཤས་གཅིག་ཀྱང་མེད་ན། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་ཐག་ཆོད་པས། སོ་སོའ ི་ཡོན་ཏན་ཅུང་ཟད་ལ་བརྟེན་

ནས་ང་རྒྱལ་དང་གཞན་ལ་འཕྱ་སྨོད་ནམ་ཡང་བྱེད་མི་རུང་བར་བཤད་དེ་རང་སར་ལོག

དུ་བཞོན་པ་དང༌།
བའི་སྐབས་སུ།

རྒྱ་གར་བའི་མགྲོན་པོས་རྒྱལ་སྲས་ལ་རྟ་འདི་ཐོག་མར་གཏོང་
གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཉིད་བཞོན་ཏེ་སྐོར་སྐྱོད་བྱེད་འདོད་ཡོད་ན༌༌༌༌༌།

རྟའི ་ རྣ་ཅོ ག ་གཡས་པའི ་

འ གྲ མ ་ གྱི ་ ཐེ བ ས ་ ཆི ་ དེ ་

མ ན ན ་ ད གོ ས ་ ཀྱི ་ ཡོ ད །
ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང༌།
དེ་ནས་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་

ལས་རི མ ་མ་རྫོ ག ས་གོ ང ་
དུ་ཐེབས་ཆི་མནན་མ་ཐག་

རྟ་དང་རྒྱལ་སྲས་གཉིས་ཀ་

གར་སོ ང ་ཆ་མེ ད ་དུ་གྱུར།
ཚང་དུ་སླེབས་རྗེས་སོ་སོའ ི་གྲོགས་པོ་རི་བོང་ལ་སེམས་ཁྲལ་ལངས་པ་རེད། ཁོའ ི་སེམས་ལ། ངས་ཀུན་སློང་བཟང་

པོས་རི་བོང་ལ་སློབ་གསོ་ཐེབས་ཐབས་སུ་དེ་ལྟར་བྱས་ཀྱང་། ཁོས་གོ་བ་དེ་ལྟར་བླངས་ཡོད་དམ། དེ་ལས་ལྡོག་
སྟེ་ཁོ་སྔར་ལས་ང་རྒྱལ་དང་ཁོང་ཁྲོའ ི་མེ་འབར་ནས་བསྡད་ཡོད་མེད་དྲི་རྟགས་ཤིག་སླེབས། ད་དུང་རུས་སྦལ་གྱིས།

ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ང་རང་ལ་འགྲན་སྡུར་དེའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཀྱང་། སོ་སོའ ི་གྲོགས་པོ་ཕམ་བཅུག་པས་སེམས་ལ་བདེ་
སྐྱིད་ནི་མི་འདུག ད་སང་ཉིན་ང་རང་རི་བོང་ཐུག་ཏུ་མ་འགྲོ་ན་འགྲིགས་མ་སོང་བསམས།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

རྒྱ ལ ་ པོ ས ་ སྐ ད ་ཤུ ག ས ་
ཆེན་པའི་ངང་རྒྱ་གར་བའི་
མགྲོན་པོ་ལ།

དེ་ནས་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་རྟའི་སྟེང་

ཁྱེད་ཀྱིས་

ཚུར་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་སྟངས་

ཇི ་ འདྲ་ཡི ན ་མི ན ་འགྲེ ལ ་

སུ་ཡི ན ་ཞེ ས ་དྲི ས ་པར།

རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས། ང་པར་

ཤི་ཡའི་རྒྱལ་པོའི་ སྲས་
ཕི་རོཛ་ཡིན།

འདེབས་གནང༌།

ཞེས་ལན་

         དེའི་རྗེས་ལ་བུ་

མོས། ང་བྷངྒལ་རྒྱལ་པོའ ི་
སྲས་མོ་ཟླ་བ་ཡིན། ཞེས་

ངོ ་ སྤྲོ ད ་ ག ན ང ་ བ ་ ད ང ་
ཆབས་ཅིག རྒྱལ་སྲས་ལ་

ཁྱེད་རང་སྐུ་ཐང་ཆད་པའི་

རྣམ་པ་འདུག སོང་ཙང་དེ་རིང་དགོང་མོར་ཁྱེད་རང་ཕོ་བྲང་ནང་ངལ་གསོ་བསྐྱོན་

ནས་བཞུགས་ན་འགྲིག་གི་རེད། ཅེས་བཤད་ཅིང་། དེ་འཕྲལ་སྲས་མོས་འཁོར་
གཡོག་རྣམས་སྐད་བཏང་སྟེ།

རྒྱལ་སྲས་ཁོང་ཕོ་བྲང་གི་མགྲོན་ཁང་དུ་འཁྲིད་

རོགས། ཞེས་བཀའ་བཏང༌།   དེའི་དགོང་མོར་རྒྱལ་སྲས་ཕི་རོཛ་གཉིད་མ་ཁུག་
པར་སྲས་མོ་དེའི་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་གིན་བསྡད་པ་རེད།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

2

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།							

ཇོ ་ བོ ་ རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ

རྩོམ་སྒྲིག་པས་མུ་སྦྲེལ་བཟོས་

བརྩམས་སྒྲུང་།

སྦྲུལ་དང་། སྡོམ། ཁྱིམ་བྱ་བཅས་བོད་ལ་
སྐྱབས་བཅོལ་དུ་སླེབས།

བོད་ཀྱི་སྦྲུལ་དང་སྡོམ་ལ་དུག་མེད་པ་དང་། འབྲོག་སར་ཁྱིམ་བྱ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ཁྱོད་ཀྱིས་ཧ་གོའམ།

དེ་ཡང་།

རྒྱ་ནག་པ་ཚོས་ཆེ་བ་རྔ་མོང་མན་ཆད་ནས་ཆུང་བ་འབུ་སྲིན་

ཡན་ཆད་ཀྱི་ཤ་ཟ་བ་མ་ཟད།

གསོད་སྟངས་ཀྱང་ཧ་ཅང་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བར་བརྟེན།

སྦྲུལ་དང་། སྡོམ། བྱ་དེ། སྡིག་སྲིན་སོགས་སེམས་ཅན་མང་པོ་ཞིག་འུ་ཐུག་སྟེ། ནག་
དེ་ནས་ཇོ་བོས་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་སྐོར་བ་མཛད་རྒྱུ་དང༌། བལ་ཡུལ་དུ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་གཟིགས་པ་ལ་འབྱོན་
རྒྱུར་གསུངས་ཏེ། ལོ་ཙ་བ་གཉིས་པོས་ཀྱང་ཕྱག་ཕྱི་མཛད་དེ་བྱོན་པའི་ཚེ། གནས་བརྟན་ཤཱིལ་ཨཱ་ཀ་ར་ཡིས༌ནག་
ཚོ་ལ། ཚེ་དང་ལྡན་པ། ཁྱོད་སློབ་གཉེར་བྱེད་པར་ཡོང་བསམས་ཀྱང་། བོད་རྒྱལ་པོས་ངའི་མི་བརྐུ་བར་བཏང་
འདུག ད་ཇོ་བོ་པཎྜི་ཏ་ཉིད་ཀྱང་བཞུད་པ་ལ་དགྱེས་པ་འདྲ་བས། ཁོ་བོས་བགེགས་མི་བྱེད་པར་གཏང་གིས། བོད་
དུ་ལོ་གསུམ་ལས་བཞུགས་མི་ཆོག  དེའི་རྗེས་ལ་ཚུར་བསྐྱལ་དགོས། གསུངས་པས། ནག་ཚོས་ཁས་བླངས།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༠

པོ་རྒྱ་ཡི་ལུང་པ་བཞག་ནས་གངས་ཅན་བོད་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཡོང་བ་རེད། ཁོང་ཚོ་

རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་ཞེས་པ་དེར་འབྱོར་བ་ན། གཡག་
གིས་ཧུར་སྒྲ་བསྒྲགས་ཏེ་གཅིག་ཀྱང་མ་བཏང་བའི་ཐོག  རེ་རེ་

དེ་ལྟར་སྒྲོ་སྤུ་ཉག་མ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པར་བཏོགས་ཚར་བ་དང་དྲན་པ་བརྒྱལ་

ནས་འགྲོའ །ོ །དེ་ནས་བརྔོས་ཏེ་ཟ་ཡི་འདུག ཅེས་ཞུས་སོ། །དེ་ནས་སྡོམ་གྱིས་སྨྲས་

པ། རྒྱ་མིར་སྙིང་རྗེ་ཟེར་བའི་དྲི་ཙམ་ཡང་མི་བྲོ་བར་འདུག ང་ཚོ་གསོན་པོར་སྣུམ་
སྲེག་བཏང་རྗེས། ནང་ཁྲོལ་འཇིབས་ནས་ཟ་ཡི་འདུག  ཅེས་སྨྲས།
དེ་ནས་ཚང་མས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་སྨྲས་པ།

གསོད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་ཕྱིར།

སོང་།
པས།

ཐུགས་རྗེས་གཟིགས།

བོད་དུ་ཡོང་ཆོག་པ་དང་བསྡད་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་

སྤྲད་རོགས་གནང་། ཞེས་ཞུས་པ་ན། གཡག་གིས་སྙིང་རྗེའི་མིག་ཆུ་འབྱིན་བཞིན།

འགྲིག་གི་རེད། ཁྱོད་ཚོ་བོད་དུ་ཡོང་ཆོག་ལ་བསྡད་ཀྱང་ཆོག ཡིན་ན་ཡང་ཁྱོད་ཚོ་རེ་

རེ་བཞིན་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་རེ་ངེས་

པར་དུ་འཇོག་དགོས། དེ་གང་ཡིན་ཞེ་
ན། བྱ་དེ་ཁྱོད་རོང་ཕྱོགས་ལས་འབྲོག་

དེ འི ་ ཚེ ་ སྦྲུལ་གྱི ས ་སྔངས་འདར་

ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་མི་ཆོག

ས་སྟེང་

འཚོ་ཚིས་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་པས་དེ་ལ་

བའི ་ མི ་ རི ག ས་ཤི ག ་གང་ན་ཡང་

གནོད་པ་ཡོད། སྦྲུལ་དང་སྡོམ་གཉིས་

མེད་པ་འདྲ། ཁོང་ཚོས་ང་ཚོའི་མིག་

ལ་སྨྲས་པ།

གཟེ ར ་མ་ལ་བསྐོན་ཏེ་གཟུགས་

པོ་མགོ་ནས་མཇུག་མ་བར་དུ་བཤགས། དེ་ནས་ནང་ཁྲོལ་ཚང་མ་གསོན་པོར་བྲུས་

རྗེས། ཤི་ཡོད་མེད་ལའང་མི་བལྟ་བར་བརྔོས་ནས་ཟ་ཡི་འདུག ཅེས་ཞུས། ཡང་བྱ་
དེས་ཆོ་ངེ་འདོན་གྱིན་སྨྲས་པ། བྱ་དེ་ཞིག་གི་སྐྱེ་བ་བླངས་ན། མཐའ་མར་གསད་རྒྱུ་

ལས་འགྲོ་ས་མེད་པ་དེ་བྱ་དེ་ཚང་མའི་ལས་དབང་རེད་མོད། ཡིན་ན་ཡང་། རྒྱ་མིས་

གསོད་སྟངས་ལས་སྡུག་པ་ཞིག་ས་སྟེང་འདི་ན་མེད། དེ་ཡང་དང་པོ་བྱ་དེ་སླ་ང་སྟོང་

པའི་ནང་ལ་བཅུག་སྟེ་ཁ་གཅོད་དམ་པོར་བརྒྱབ། དེ་ནས་འོག་ཏུ་མེ་བཏང་བ་ན། ཚ་
སྲེག་གི་ཟུག་རྔུ་མ་བཟོད་པར་རང་སྤུ་རང་གིས་བཏོགས་ཏེ་འོག་གདན་ལ་བཏིང་།

ལྡབ་གཉིས་རེད་ལགས་

བལ་ཡུལ་དུ་ལོ་གཅིག་བཞུགས་ནས༌གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་ཀྱང་བཞེངས།   དེར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ ི་ཕེབས་
བསུ་བ་འབྱོར། རྒྱ་བརྩོན་འགྲུས་སེངྒེ་བལ་ཡུལ་དུ་འདས། དེ་ནས་ཇོ་བོ་སྟོན་འཁོར་རྣམས་ལ་ལྷ་བཙུན་བྱང་
ཆུབ་འོད་ཀྱིས་སྤྱན་འདྲེན་པའི་ཕྱིར། རག་དུང་གསར་དུ་བཟོས་པ་སོགས་བསུ་བའི་བཀོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་
བཅས། ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་ཕྱི་ལོ་ ༡༠༤༠ ལོར༌ཞང་ཞུང་མཐོ་ལྡིང་གསེར་གྱི་ལྷ་ཁང་དུ་ཕྱག་ཕེབས༌གནང་། དེ་
ལ་བརྟེན་ནས་དེང་སང་རག་དུང་ལ་ལོ་པཎ་སྤྱན་འདྲེན་གྱི་དུང་ཞེས་གྲགས་སོ། །

ཐང་དགེ་འབྲུག་ཐར།

ཤེས་མདོག་གིས་འདོན་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར། ཁྱིམ་བདག་ན་རེ། ཨ་མཆོད་ལགས།

བསྐལ་བཟང་དུ་རབ་འབྱོར་ཞེས་པའི་མིང་ཚིག་དེ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནམ། ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་ན་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་དེ་ཅི། ཞེས་དྲིས་པ་

ཨ་མཆོད་ཡུད་ཙམ་ཧང་སང་བྲེལ་འཚུབ་གྱི་སྒོ་ནས་

ངའི་ཕ་འདས་པོའ་ི མིང་ལ་རབ་འབྱོར་ཟེར་བས་བླ་སྒུལ་

མི་འདོད་པ་ལགས། ཞེས་
ལན་བཏབ་བོ།

ནང་ཚང་གིས་ཁྱེད་ལ་འབུལ་བ་ག་
དེར་མཆོད་ཡོན་ཞལ་མཇལ་བར། ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ནས། བོད་ལ་ཆོས་ལོག་
འདི་དང༌། འདི་ལྟ་བུ་ཡོད་པས་དེ་དག་གི་ལུགས་སུན་འབྱིན་པ་དང༌། ལྷག་པར་མགོན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་
ཉམས་སུ་བཞེས་པའི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མདོ་རྒྱུད་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཧྲིལ་གྱིས་
བསྒྲིལ་བ། ཉམས་སུ་ལེན་བདེ་བའི་བསྟན་བཅོས་ཤིག་མཛད་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཇོ་བོས་བྱང་ཆུབ་
ལམ་གྱི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་མཛད།

དྲིས་པ་ན།

།ཡང་

མཇུག་ཏུ་ཁྱིམ་བདག་

གིས་ཨ་མཆོད་ལ། ཨ་ཁུ་ཨ་མཆོད་

ལགས། ཁྱིམ་ཚང་ཡར་

ཨ་མཆོད་ཀྱིས་ཅི་མི་སྙམ་པའི་སྒོ་ནས།

ཚོད་སྟེར་བྱུང་།

ཞེས་

ཁྱེད་ཀྱི་ཁོག་ན་ཤར་བ་དེའི་ལྡབ་

གཉིས་རེད་ལགས། ཞེས་བཤད་པས། ཁྱིམ་བདག་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་ལུས།

མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲྭ་བ་ལས་བླངས་ཤིང་། མཚར་གཏམ་གཉིས་ལྷན་དུ་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།

ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག

སྒྲུང་ཤོད་མཁན་ཉི་མ་དབང་རྒྱལ། མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་བསྡུས།

གནའ་སྔ་མོ་རྫོང་དཔོན་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་དཔེ་ཆ་བལྟ་མྱོང་མེད། ཐེངས་ཤ ིག་ཁོ་ལྷ་སར་
དཔོན་པོ་ཆེ་ཆུང་ཚང་མ་ཞུགས་པའི་མཛད་སྒོ་ཞིག་ལ་འབོད་བརྡ་འབྱོར་བས།

ཁོས་

རང་གི་རིག་པ་གསལ་བའི་གཡོག་པོ་དེ་ཁྲིད་ནས་སོང་། མཛད་སྒོར་སྐྱོད་མཁན་དཔོན་
པོ་ཚང་མས་ལམ་བར་དུ་རྟའི་སྟེང་ནས་དཔེ་ཆ་འདོན་གྱིན་
འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་

དང་། རྫོང་དཔོན་
དེའ་ི དུས་སུ་ལོ་ཙ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་ཇོ་བོ་རྗེ་ཁོང་གི་བཞུགས་གནས་སུ་གདན་དྲངས། ཁོང་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་
ལྔ་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་དང༌། སྔར་རྒྱ་གར་ལ་བླ་མ་མཁས་པ་མང་པོ་བསྟེན་པ་དང༌། ཆོས་མང་པོ་གསན་པས་ང་རྒྱལ་ཅུང་
ཟད་ཡོད་ཀྱང༌། ཇོ་བོའ ི་མཁྱེན་པར་ཡི་རངས་ནས་ཞབས་ལ་ཕྱག་བཙལ་ཅིང་། དུལ་ཏེ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཞུས་པས་ཇོ་
བོའ ི་ཞལ་ནས་ཐབས་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཐབས་མ་ཚང་བ་མེད་པར་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཡིན། ཞེས་པ་སོགས་ཀྱི་གདམས་ངག་
སྩལ༌པ་བཞིན། སྒྲུབ་པ་གཙོ་བོར་མཛད་དེ་དགུང་ལོ་དགུ་བཅུ་གོ་བདུན་བར་བཞུགས་པར་གྲགས། མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

དེ ་ ལ་དཔེ ་ ཆ་ཚི ག ་

གཅིག་ཀྱང་སྐྱོར་

རྒྱུ ་ མེ ད ་ པ ས ་ ཁ ་
སྐྱེངས་པོ་བྱུང་།

ཁྱོད་གཉིས་ནས་ཁོག་

པའི་ནང་ཡོད་པའི་དུག་གི་རྐྱལ་བ་དེ་
བོད་ཀྱི་ལུང་པར་ཉར་ཆོག་གི་མེད་དཱ།

ཞེས་ལབ་པ་ན། སྦྲུལ་དང་སྡོམ་གཉིས་ནས་དུག་རྐྱལ་དྲུངས་ནས་ཕྱིར་བསྐྱུགས་ནས་
ས་ལ་བོར་རྗེས། དགའ་བའི་འཁྱུག་འགྲོས་བྱེད་ཀྱིན་བོད་ལ་ཕྱིན་ནོ། །

གྲོགས་པོ་ཚོ། བོད་ཀྱི་འབྲོག་ཕྱོགས་ལ་ཁྱིམ་བྱ་མེད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་

སྡོམ་དང་སྦྲུལ་གཉིས་ལ་དུག་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་ནོ། །

གོང་འཁོད་འདི་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷའི་ཟླ་ཕྱེད་གསར་ཤོག་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༩༤ པ་ནས་

ཟུར་འདོན་ཞུས་པ་ཡིན། དེའི་རྩོམ་པ་པོ་མི་གསལ།

མཚར་གཏམ།

ཨ་མཆོད་ཀྱིས་འཕགས་པ་བསྐལ་བ་བཟང་པོའ ི་མདོ་ཞེས་པ་དེ་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་མི་ཤེས་

ན།

འབྲོག་པས་

ཉིན་མ་རེ་རེ་བཞིན་ཕྱུར་བ་སྐམ་ནས་

འདི ་ ན་རྒྱ་མི ་ ལས་གདུག་རྩུབ་ཆེ ་

དེ་དུས་ཇོ་བོ་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ཡིན། ཇོ་བོས་ཀྱང་གསེར་དེ་རྣམས་ཆ་བཞིར་བགོས་ནས། ལྷ་
ཁང་དང་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ཏེ་བོད་དུ་བྱོན། དེ་ནས་ཇོ་བོ་དཔོན་སློབ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ༌། གུང་ཐང་པ་དཔོན་
གཡོག་བདུན། རྒྱ་བརྩོན་སེང་དཔོན་གཡོག་གསུམ་བཅས་རབ་བྱུང་དང་པོའ་ི ས་ཕོ་སྟག་གི་ལོ། ཕྱི་ལོ་
༡༠༣༨ ལོར་བིཀྲམ་ཤཱི་ལའི་དགོན་པ་ནས་བོད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་དེ། རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་མཆོད་པ་རྒྱ་
ཆེན་པོ་མཛད་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས།

བོད་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཡོང་དགོས་བྱུང་

བོད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བའི་ཞི་བདེའི་ལུང་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་

བཞིན་བོད་དུ་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་སོ། །
རྒྱག་གིན་ལན་སྨྲས་པ།

ང་ཚོ་དེ་ལྟ་བུའི་དམར་

དགོང་མོར་རྫོང་དཔོན་དེས་རང་གི་གཡོག་པོ་དེར་དེ་རིང་ང་ཁ་སྐྱེངས་པོ་

བྱུང་བས། ཕྱི་ཉིན་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་སམ། ཞེས་སྐད་ཆ་དྲིས། གཡོག་པོ་དེས་དེར་
གནད་འགག་མེད།

ཕྱི་ཉིན་ཁྱེད་རང་ལམ་བར་དུ་རྟ་སྟེང་ནས་དཔེ་ཆ་འདོན་ཁུལ་གནང་

དགོས་པ་དང་། རྟ་ལས་འབབ་དུས་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཅེས་གསུང་ཆེ་ཙམ་
བསྐྱོན་ནས་གསུངས་ན། མི་གཞན་གྱི་བསམ་པར་ཁྱེད་ཀྱིས་‘‘སྒྲོལ་མ་’’འདོན་གྱིན་འདུག་
བསམ་གྱི་རེད་ཅེས་བྱུས་བཏོན།

ཕྱི་ཉིན་རྫོང་དཔོན་དེས་གཡོག་པོས་བསླབས་པ་ལྟར།

རྟའི་སྟེང་ནས་ཚིག་མེད་ཀྱང་དཔེ་ཆ་འདོན་ཁུལ་བྱས་ནས་བསྐྱོད་པ་དང་། རྟ་ལས་འབབ་

དུས་ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག ཅེས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་སྨྲས་མ་ཐག   ཚང་

མས་གད་མོ་བགད་ཅིང་ཕན་ཚུན་སྐད་ཆ་ཤ བ་ཤ ོབ་མང་པོ་སྨྲས་པས། ད་གཟོད་རྫོང་དཔོན་
དེས་རང་གིས་ཉི་ཤུ་དང་སུམ་ཅུ་ནོར་བ་ཤ ེས་ནས་ཁ་དེ་བས་སྐྱེངས་པ་བྱུང་།

འགྲོ་ད་ང་རང་འགྲོ་ཡི་ཡིན་

རྡོ་རྒྱལ་གྱིས་བསྡུས།

མི་ཚང་ཞིག་ན་བུ་མོ་གཉིས་ཡོད་པས། ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་སྐད་ཆ་བཤད་དེ། བུ་མོ་རྒན་པ་

དེ་བག་མར་སྟེར་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། གཏམ་དེ་བུ་མོ་རྒན་པས་ཤེས་པ་དང་། ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་
འགྲམ་དུ་པུས་མོའ ི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཤིང་ཤུགས་ཆེན་པོས་ངུ་བཞིན་དུ། ང་མིའི་ལུང་པར་
འགྲོ་ཡི་མིན། ཞེས་བཤད། བུ་མོ་ཆུང་བས་དེ་ཐོས་འཕྲལ་གཅེན་མོར་སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་སྐྱེས།

འོན་ཀྱང་བག་མར་མ་ཕྱིན་ན་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་མི་གཞན་ལ་སྟེར་རྒྱུ་ཁས་བླངས་ཟིན་པས་
དོན་དུ་མ་འཁྱོལ་ཚེ། གཞན་
གྱིས་འཕྱ་ངེས་རེད་བསམས་

ནས་བློ་ཁོག་ཆེན་པོས། ཨ་
ཅག་མ་ཕྱིན་ན་ངས་ཕྱིན་ཆོག

ཕ་མ་གཉིས་ཐུགས་ཁྲལ་མ་
གནང་། ཞེས་བཤད་པས།
བུ་མོ ་ རྒན་པས་ལམ་སང་།
འགྲོ་ད་ང་རང་འགྲོ་ཡི་ཡིན།

ང་རའི ་ཉལ་གཟན་དེ ་ ཡང་

བསྐྱལ་ཚར་བ་ཡིན། ཞེས་བཤད་པས། ནང་མི་རྣམས་དགོད་ཤོར་བར་གྱུར་ཏོ། །

གོང་འཁོད་ཕྱི་མ་གཉིས་སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བའི་《བོད་ཀྱི་དགོད་གཏམ་
ཕྱོགས་བསྒྲིགས།》ཞེས་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།
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ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

༡༩༽ བྱ་ཕོ་དང་ཝ་མོ།

༄༅། །ཨེ་སོབ་ཀྱི་བསླབ་སྒྲུང་།

ཁྱི་ཞིག་འགྲུལ་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་བྱ་ཕོ་གཞོན་གཞོན་ཞིག་ཐུག་པ་རེད།

དེའི་རྗེས་

ལ་ཁོ་རང་གཉིས་མཉམ་དུ་འགྲུལ་བརྒྱབ་རྒྱུ༌ཐག་བཅད་དེ་ཕྱིན། དེ་ནས་གང་འཚམས་
ནས་མཚན་མོ་ཆགས་པ་དང་། བྱ་ཕོ་གཞོན་གཞོན་དེ་ཤིང་སྡོང་སྒང་ལ་གཉིད་ཉལ་དུ་

ཕྱིན་པ་དང་། ཁྱི་དེ་ཤིང་སྡོང་གི་རྩ་བའི་
འཁྲིས་ལ་ཉལ་བསྡད་པ་རེད།

ནམ་མ་ལངས་ཙམ་ལ་

ཁོ་རང་གི་ལུགས་སྲོལ་ལྟར། བྱ་ཕོ་

གཞོ ན ་གཞོ ན ་དེ ས ་བྱ་སྐད་བརྒྱབ་པ་

དེ་ཝ་ཞིག་གིས་ཐོས་པ་དང་། ཁོ་རང་བྲེལ་འཚུབ་ངང་

ལམ་སང་རྒྱུག་ཡོང་སྟེ་བྱ་ཕོ་ལ།

སྐད་དེ་འདྲ་བརྗིད་ཉམས་ཆེ་

བ་ལ། མར་ཤ ོག་དང་། ངས་ཁྱེད་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་

འདོད་ཡོད། ཅེས་ལབ། འོན་ཀྱང་བྱ་
ཕོས་ལན་འདེབས་སུ། ང་
ཞེད་ཀྱི་འདུག ང་ཡོང་ཐུབ་

པ་མི་འདུག མགྲོན་ཁང་

འདིའི་སྒོ་སྲུང་བ་ནི་ཉལ་བསྡད་འདུག་ལ། ཁོ་རང་གཉིད་མ་སད་བར་དུ་ང་མར་ཡོང་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོར། བྱ་གླེན་པ་ཁྱོད། ཁྱོད་ཀྱིས་ལེགས་སྐྱེས་དགོས་ལབ་ཕོད་དམ།

ཁྱོད་རང་གི་མགོ་དེ་ངའི་ཁའི་ནང་དུ་བཅུག་ཀྱང་། ངས་ཁྱོད་ཀྱི་སྲོག་མི་ལེན་པ་དེ་རང་

ལེགས་སྐྱེས་གཅིག་མ་རེད་དམ། ཁྱོད་རང་གི་མགོ་ངའི་ཁའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་སྐབས་
སུ། ངས་ཁ་བཙུམས་ནས་ཁྱོད་རང་ལ་འཛམ་གླིང་འདི་ནས་ག་ལེར་ཕེབས་ཨང་ལབ་
སྲིད་པ་རེད། ཅེས་ཧམ་པ་བཤད་ནས་རང་སར་ལོག་ཕྱིན་པ་རེད།

བསླབ་བྱ། སྤྱང་ཀི་ལྟར་དྲིན་ལན་འཇལ་རྒྱུ་མེད་པའི་ཁར་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་མེད་
བྱ་མ་རུང་།

༢༡༽ སེངྒེ་དང་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་ཅན་གྱི་ཙི་ཙི།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༠

པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄།

མ་སཱུ་རཱི་གཏན་སློབ་ཀྱི་བསམ་གླིང་ཚེ་རིང་ལྷ་མོས་བསྒྱུར།

ལེའུ་གཉིས་པ། དམག་འཁྲུག་དང་ཞི་བདེ།
ཞི་བདེ་སྲུང་བ།

དེར་བརྟེན་པོ་ཧཱ་ཏན༌ཡང་ད་ཆ་དབྱིན་ཇི་གཞིས་འབྱོར་བ་ཚོའི་མི་འབོར་མང་དུ་
འཕེལ་བར་མི་དགའ་བར་གྱུར།

གཞིས་འབྱོར་བ་ཚོས་ཁོང་ཚོ་ཐོག་མར་འབྱོར་

དུས་ལོག་འགྲོ་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་བཞིན་རྩ་བ་ནས་ཤོད་ཀྱི་མེད་པ་མ་ཟད།

ཁས་བླངས་པའི་མེ་སྒྱོགས་ཀྱང་འབྱོར་མེད་པར་བཤད། དེ་ནས་འགོ་གཙོ་མཆོག་

གིས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཚོགས་པ་དང་། དེའི་ནང་པོ་ཀ་ཧོན་ཊས༌྄ འཛུལ་
ཞུགས་བྱེད་མ་བཅུག   གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོ་པས་མོ་ཇོན་སི་མིཐ་ལ་ཡིད་དབང་

ཉིན་གཅིག་སེངྒེས་ཙི་ཙི་གཅིག་བཟུང་སྟེ་བཟའ་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ འཕྲོག་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། པོ་ཧཱ་ཏན་གྱིས། ངའི་གྲོགས་པོ་ཚོ། ང་ཚོས་ཆ་རྒྱུས་

ཡོད་པར། ཙི་ཙི་དེས་ཞུ་བ་འཐེན་པ། སྐུ་མཁྱེན། ད་ལྟ་ང་གློད་རོགས་གནང་། སྔ་ཕྱི་མ་ མེད་པའི་མི་དེ་ཚོས་ང་ཚོའི་ས་ཆ་དེ་ལྟར་རྐུ་འཇུག་རྒྱུ་མེད། ཅེས་བཤད།
གཏོགས་ཁྱེད་རང་ལ་ངའི་རོགས་པ་དགོས་སྲིད། ཅེས་ཞུས་པ་དང་། ནགས་ཀྱི་རྒྱལ་

པོས་བསམ་བློ་འདི་ཧ་ཅང་གི་ཆོ་མེད་བྱབ་ཆུང་དུ་མཐོང་སྟེ། སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོའ ི་ངང་
གད་མོ་ཞིག་ཤོར་བ་རེད། འོན་ཀྱང་མཐར་ཁོས་ཙི་ཙི་ཆུང་ཆུང་དེ་གློད་བཞག་པ་རེད།

ཉིན་ཤ ས་རྗེས་ལ་སེངྒེ་ཁོ་རང་རྔོན་པས་བཙུགས་བཞག་པའི་རྙིའི་ནང་དུ་

ཐུབ་པ་མི་འདུག   ཅེས་བཤད། དེ་ནས་ཝ་མོས། ངས་ད་ལྟ་རང་ཁོའ ི་གཉིད་དཀྲོག་
ཆོག  ཅེས་ཁས་ལེན་བྱས་ཏེ་གཉིད་དཀྲོག་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། ཁྱིས་ཡར་མཆོངས་
ནས་ངར་སྐད་བརྒྱབ་པ་དང་ཝ་མོ་ཞེད་ཐག་ཆོད་ནས་བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད།

བསླབ་བྱ། ལས་གང་བྱེད་ཀྱང་ཐབས་མཁས་པོ་དགོས།

༢༠༽ ལེགས་སྐྱེས་ཆེན་པོ་ཞིག

ཐེངས་གཅིག་སྤྱང་ཀི་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསད་པའི་སེམས་ཅན་གཅིག་ཁྱུར་

མིད་གཏོང་བའི་སྐབས། རུས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་མིད་པར་འགགས་པ་རེད། ཁོ་ན་ཟུག་
གིས་མནར་ཏེ། དུས་ཚོད་གང་འཚམས་སྡུག་སྐད་བརྒྱབ་ཀྱང་། མཐར་བཟོད་མ་ཐུབ་
པ་ཆགས་པ་མ་ཟད།

དབུགས་གཏོང་ལེན་བྱ་རྒྱུའང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་པ་

རེད། དེ་ལྟར་འཆི་གྲབས་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ། ཉེ་འགྲམ་ནས་བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་
ཞིག་འགྲོ་བ་མཐོང་སྟེ། དེས་སྤྱང་ཀི་ལ་རེ་བའི་འོད་སྣང་གསར་པ་ཞིག་སྤྲད་པ་རེད།

དེ་ནས་ཁོས་ངུ་སྐད་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་ལ། ངའི་སྙིང་ནས་བརྩེ་བའི་གྲོགས་

ཚུད་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ༌ཙི་ཙི་དེ་སླེབས་ཏེ། ཁོས་དྲྭ་བ་ཆ་ཚང་སོས་བཅད་ནས་
སེངྒེ་གློད་བཀྲོལ་བཏང་བ་རེད། དེ་ནས་ཙི་ཙིས། ཁྱེད་རང་གིས་མཐོང་གསལ་ལྟར།
སྟོབས་ཆེན་རིགས་ལ་ཡང་མཚམས་རེ་སྐྱོ་པོའ ི་རིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།
ལབ་པ་རེད།

ཅེས་

བསླབ་བྱ། ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་དྲིན་ལན་འཇལ་དགོས།

༢༢༽ ཝ་མོ་དང་ཕོ་རོག

མི་ཚང་མས་ཁོང་གི་སྐད་ཆར་མོས་མཐུན་བྱས་ཏེ། ཁོང་ཚོས་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་
དམག་འཐབ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱས། པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄༌ཡིས་ད་ཆ་འཇིགས་སྣང་
ཆེ་བའི་འཆར་གཞི་ཞིག་གཏིང་པར་དོགས་པ་ཟ་ནས་རང་གི་ཉལ་ཁང་དུ་འགྲོ་
ཁུལ་བྱས་ནས་ལྐོག་ཏུ་གསང་གྲོས་རྣམས་ཉན།

ངའི་གྲོགས་པོ་ཚོ་དང་མི་དེ་

རྣམས་ཚར་བ་རེད། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ངས་ནམ་ཡང་ཇོན་སི་མིཐ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོང་གི་
མ་རེད། ཅེས་མོར་འཇིགས་སྣང་དང་བཅས་པའི་བསམ་བློ་ཞིག་འཁོར།

ཉིན་གཅིག་ཝ་མོ་ཞིག་ཕོ་རོག་ཅིག་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོང་དུས། ཕོ་རོག་གིས་མཆུ་ཏོའ ི་
ནང་དུ་ཕྱུ་ར་དུམ་བུ་གཅིག་བཟུང་ནས་ཤིང་སྡོང་སྒང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཝ་མོས་དེ་
མཐོང་མ་ཐག་ལམ་སང་ཕྱུ་ར་དེ་ཁོ་རང་ལ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་རག་པར་བྱེད་དགོས་
ཀྱི་འདུག་བསམ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།

དེ་ནས་ཝ་མོས་ཕོ་རོག་ལ་སྤྲེལ་ལད་བཤད་པ།  ཁྱེད་རང་ལ་ནུས་ཤུགས་

མོ་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་ལགས།   ངའི་མིད་པ་རུས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་འགགས་ཏེ།

དབུགས་གཏོང་ལེན་ཁག་ཅིང་འཆི་གྲབས་འདུག གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་མིད་པའི་
ནང་གི་རུས་པ་དེ་འདོན་རོགས་བྱས་ནས་ངའི་སྲོག་བསྐྱབས་ཐུབ་ན།

ངས་ཁྱེད་ཀྱི་

བཀའ་དྲིན་ནམ་ཡང་བརྗེད་ཀྱི་མིན། དེ་བཞིན་ངས་ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་བཟང་གི་ལས་དེ་
ལ་ལེགས་སྐྱེས་གཅིག་ཀྱང་འབུལ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཞེས་བཤད།

དེ་ནས་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་དེ་འདི་བྱེད་དེ་བྱེད་མེད་པའི་གནས་སྟངས་

ཁྱད་མཚར་ཞིག་ཏུ་ལྷག་པ་རེད། མོས་སྤྱང་ཀིའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཤ ེས་ཀྱི་ཡོད་

པ་མ་ཟད། དེའི་རྗེས་ཀྱི་ཉེན་ཁའང་གསལ་པོ་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་དེ། བྲེལ་འཚུབ་ཀྱི་ལས་

ཀ་དེས་རང་ཉིད་ཉེན་ཚབས་ཆེན་པོའ་ི ནང་དུ་བཅུག་སྲིད་པ་ཤ ེས་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་
མོས་སེམས་གཏིང་ནས་སྤྱང་ཀི་དེ་ཟུག་གཟེར་ངང་ཤ ི་འཇུག་འདོད་མེད་པ་རེད།

མཐའ་མ་དེར་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་སྤྱང་ཀི་ལ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེས་ནས། རང་

ཉིད་ཀྱི་མཆུ་ཏོ་རིང་པོ་དེ་བཅུག་སྟེ། སྤྱང་ཀིའི་མིད་པ་ནས་རུས་པ་དེ་བཏོན་པ་
དང་། སྤྱང་ཀི་ལ་ལམ་སང་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་བའི་བདེ་སྐྱིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་
རེད། དེ་ནས་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོས་སྤྱང་ཀི་ལ་ཁོ་རང་གི་ཁས་ལེན་དེ་དྲན་གསོ་
བཏང་བ་རེད།

འོན་ཀྱང་སྤྱང་ཀིས་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་མེད་ངང་སྐྱོན་འཛུགས་ཕྱིར་ལྡོག་བྱས་ཏེ།

དང་། མཛེས་སྡུག  རྣམ་དཔྱོད་བཅས་ཆ་ཚང་འདུག། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ལ་སྐད་གདངས་
སྙན་ཞི ང ་ཡི ད ་དུ་འོང ་

བ་ཞིག་ཡོད་ན། ཁྱེད་

རང་ཡང་རྩེར་སོན་པ་ མོས་མི་ཚོགས་དེ་གཉིས་ཀྱི་དམག་འཁྲུག་འགོག་པར་ངེས་པར་དུ་གཅིག་བྱེད་
ཞིག་ཡོང་ངེས་རེད་འདུག དགོས་པར་ཤེས། འོན་ཀྱང་དམག་འཁྲུག་དེ་ཇི་ལྟར་གཡོལ་ཐུབ་བམ། དེ་ལ་ལན་

ཅེས་ངོ་བསྟོད་བྱས་པ་རེད།

གཅིག་རང་ཡོད་པ་ནི། ཇོན་སི་མིཐ་ལ་ཉེན་བརྡ་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་རེད། གཞོན་ནུ་མ་དེ་

འོན་ཀྱང་ཕོ་རོག་གིས་ཝ་མོས་ཁོ་རང་ལ་སྐད་ གྲོང་ཚོ་ནས་ཁུ་སིམ་དུ་ཐོན་པ་དང་བྱ་ར་བ་རྣམས་ཀྱི་ལྐོག་ཏུ་ནགས་ཚལ་ཁྲོད་དུ་

ཡག་པོ་མི་འདུག་བསམ་འཇུག་འདོད་མེད་ ཡལ། དགུང་སྔོན་གྱི་ཟླ་འོད་འོག་ཏུ་མོས་མཚན་གང་རྒྱུགས་ཏེ་ཇེམྶ་གྲོང་ཚོར་
སྟབས།

གཞས་གཏོང་རྒྱུ་ ཞོགས་པའི་ཉི་འོད་འཆར་དུས་གཞི་ནས་སླེབས།

འགོ་བཙུགས་པ་རེད།
དེ་འཕྲལ་ཕྱུ་ར་དུམ་བུ་
དེ ་ ཕོ ་ རོ ག ་གི ་ མཆུ་ཏོ ་

ནས་ལྷུངས་ཤ ིང་། ཝ་
མོས་ཕྱུར་རྡོག་དེ་ལམ་

སང་བླངས་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཝ་མོས་གད་མོ་དགོད་བཞིན། ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱོན་ཆེ་ཤ ོས་ནི།
ཁྱེད་ལ་ཤེས་རབ་ལས་ཁེངས་དྲེགས་ཆེ་བ་འདུག ཅེས་ལབ་པ་རེད།

བསླབ་བྱ། ཁེངས་དྲེགས་ཡོད་ན་ཤེས་རབ་རོ་དང་འདྲ།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ཤེས་ཏེ་འགྲོ་རུ་བཅུག

དབྱིན་ཇིའི་སོ་ལྟ་བས་མོ་ངོ་
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

སྒྱུ་རྩལ་མཁས་པ་བུ་བཀྲ་ཤིས།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ར།

བོད་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་ངོ་སྤྲོད།

ར་ནི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཡུལ་ཚང་མར་ཡོད་ཅིང་།

ཞིང་འབྲོག་གཉིས་ཀས་གསོ་སྐྱོང་

བྱེད་པའི་འོ་འཐུང་རྩྭ་ཟན་སྒོ་ཕྱུགས་ཤིག་ཡིན། སྒོ་ཕྱུགས་འདི་མི་རྣམས་ཀྱིས་འོ་མ་

དང་། རྩིད་པ། པགས་པ། ཤ་བཅས་ཀྱི་དོན་དུ་གཙོ་བོ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེའི་

ཚེ་ཚད་ལོ་ ༡༥ ནས་ ༡༨ བར་ཡིན། ར་ཡི་རིགས་རྣམས་སྤྱང་གྲུང་དོད་ལ། ཉེན་
ཚབས་ཆེ་བའི་གཡང་གཟར་སོགས་ལའང་ལྗིད་སྙོམ་ཐོག་ལས་སླ་པོའ་ི ངང་འཛེག་

དེའི་ནང་ནས་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ས་ཁུལ་བྱང་ཕྱོགས་ཨང་རིམ་གཉིས་པ་དང་།

ཤར་ཕྱོགས་

ཨང་རིམ་དང་པོར་ཚུད་ཀྱང་། དེ་གཉིས་ཀྱི་དབར་ལ་ཨང་ཀི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་
མེད། དེའི་དབང་གིས་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སེམས་སུ། ངའི་རོགས་པས་སྒྱུ་རྩལ་སྟོན་སྐབས་ཕྲན་

བུ་འགགས་ཀྱང་ཨང་རིམ་གཉིས་པ་ཐོབ་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། རང་ཉིད་ལ་སྒེར་གྱི་ཨང་རིམ་
དང་པོ་འཐོབ་ངེས་ཀྱི་གདེང་སྤོབས་ཅུང་ཆེ་ཡང་། སེམས་འཚབ་ཅིག་ངང་གིས་བྱུང་།

ཐུབ།   ར་ཕོ་ལ་ར་
ཐུག་གམ། ར་ཕོ། ར་

ཏེ་ལོ།   

ཏེ་ལོ་ནི་འོ་འཐུང་ཤ་ཟན་གྱི་སྡེ་སྟེ། སྲེ་མོང་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན། འདི་ལ་ཏེ་ལོ་
དང་། ཏེའུ་ལོ། རྟེའུ་ལོ་ཞེས་དག་ཆ་ཅུང་མི་འདྲ་བ་ཁག་གསུམ་ཙམ་འབྲི་སྲོལ་

ཡོད། སྲོག་ཆགས་འདི་བོད་གངས་ཅན་གྱི་མི་ཊར་ ༤༠༠༠ ནས་ ༤༣༠༠ བར་
གྱི་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་སྤང་ལྗོངས་དང་། བྲ་ཁུང་དང་། འཕྱི་ཁུང་མང་པོ་ཡོད་པའི་ས་

ཆ་གང་དུའང་ཐར་ཐོར་ཡོད་ཅིང་། ས་ཁུང་དུ་ཚང་བཅས་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། མང་
ཆེ་བ་སྲོད་དང་མཚན་མོར་འགྲོ་འོང་བྱེད། ཏེ་ལོ་ནི་རྒྱུག་པའི་བང་རྩལ་མགྱོགས་

ཤིང་། གྱང་དང་གད་པ་སོགས་ལ་འཛེགས་པར་མཁས། ལུས་ཕྲ་ལ་མཉེན་པས་

བོ་ཞེས་པ་དང་། མོ་

བྲ་ཁུང་སོགས་ལ་ཐོགས་མེད་འཛུལ་ཐུབ། ཟས་ནི་བྲ་བྱིའི་རིགས་དང་། གྲོག་

ལ་ར་མོའམ་ར་མ་

སྦུར། འཕྱི་བ། སྒོ་ང་སོགས་ཅི་རིགས་བཟའ། རྐུབ་ནས་དྲི་ངན་བཏང་ནས་རང་

ཞེས་པ་ཡིན། ཕྲུ་གུ་

སྲུང་བྱེད། མངལ་གྱི་སྦྲུམ་ཡུན་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་ཡིན་ཞིང་། ཐེངས་རེར་ཕྲུ་གུ་

ལ་རེའུ་ཟེར་ཞིང་།
ལོ་གསུམ་ཙམ་སོན་

པ་ལ་ར་ཐོ ང ་ཟེ ར ་བ་

ཡིན། དེའི་སྤུ་མདོག་ལ་ངེས་མེད་ཅི་རིགས་ཡོད་ཀྱང་། མིག་གི་འཇའ་སྐྱི་ཅུང་སེར་

པོ་ཡིན། ཕལ་ཆེ་བར་མདུན་སོ་སྟེང་མ་མེད་ཀྱང་འོག་མ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བརྒྱད་

ཡོད་པ་དེ་དག་གི་ཆེ་ཆུང་ལ་ལྟོས་པའི་ལོ་ཚད་རགས་ཙམ་ཤོད་ཐུབ།

འོན་ཀྱང་

འགྲམ་སོ་སྟེང་འོག་གཉིས་ཆ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་གིས་རྩྭ་ལྡད་རྒྱག་གི་ཡོད། དེ་དག་

བརྒྱད་དགུ་ཙམ་བཙའ་བ་ཡིན།

ལུས་ཀྱི་རིང་ཚད་སེན་ཊི་མི་ཊར་ ༢༥ ནས་ ༣༥ བར་དང་། ལྗིད་

ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ ༠༌༥ ནས་ ༡ བར་ཡོད་པས་སྲེ་མོང་ལས་ཆེ། སྐེ་དང་མཇུག་
མ་རིང་ཞིང་སུག་བཞི་ཐུང་། སྤུ་མདོག་ཁམ་ནག་དང་ཁམ་སྐྱ་འདྲེས་པ་དང་རྩེར་
གྲ་ནག་པོ་ཡིན།

དང་། མཆུ། ཨོག་མ།

གི་རྨིག་པ་ཁ་དབྲག་ཡིན་ཞིང་། སྤུ་རིང་ལ་རྭ་ཅོ་གཉིས་རེ་ཡོད། ལུག་གི་མཇུག་མ་

རྣ་རྩེ་རྣམས་དཀར་པོ་

ལས་ཐུང་བ་གང་ཞིག  གཞུག་གུའི་རྩེ་ཡར་བཀྱགས་ཡོད། དེའི་མངལ་གྱི་དུས་ཡུན་

དེ ་ བཞི ན ་ཕ་དོ ན ་གྲུབ་དང་ཨ་ཇོ ་ ལྷག་པའི ་ ནང་མི ་ ལྔ་ཡང་རེ ་ དོ ག ས་ཀྱི ་ བར་དུ་སེ མ ས་
འཚབ་དང་བཅས་ལྟད་མོ་ལྟ་བཞིན་བསྡད། འོན་ཀྱང་ཨ་མ་གཡང་འཛོམས་ནི། བུ་བཀྲ་
ཤི ས ་ཨང་རིམ ་དང་པོ་ གསུམ་གྱི་ ནང་དུ་མ་ཚུད་ན་དཔེ ་བསགས་སོ ང ་སྙམ་པའི ་སེ མ ས་

ཁྲལ་ཆེ་ཞིང་། གདོང་གི་འཛུམ་མདངས་རྦད་དེ་བརླགས་ཏེ། ཁ་མི་གྲག་པར་གཟུགས་
མཐོང་རླུང་འཕྲིན་ལ་ཅེར་ནས་བསྡད།

དང་གློ་བས་སྲིན་ནད་སེལ། མཆིན་པས་སྲིན་ནད་སེལ་ཞིང་། མིག་གི་མཐོང་ཤེད་

ཆུང་བ་དང་སྲོད་ལོང་ཡོད་པ་བཅས་ལ་ཕན།

འོ་མས་སྐོམ་དད་།

པས། བུ་བཀྲ་ཤ ིས་ཀྱི་གདོང་ལ་དགའ་སྤྲོའ་ི འཛུམ་དང་། མིག་ཆུ་མཉམ་དུ་གཏོང་བཞིན་

རི་མོ་འབྲི་མཁན།  ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ།

སྒྱུ་རྩལ་འགྲན་སྡུར་ཁོངས་སུ་

ཞུགས་ནས་ཉམས་མྱོང་ཅི་བྱུང་དང་། ཨང་རིམ་དང་པོ་ཐོབ་པའི་ཚོར་བ་ཇི་བྱུང་། བྱ་དགའ་དང་
པོར་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གཅིག་ཐོབ་པའི་དངུལ་འབོར་དེས་ག་རེ་བྱེད་འཆར་ཡོད་མེད། སོགས་
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཁག་ལ་བསྲེས་ལྷད་མེད་པའི་ལན་འདེབས་ཞུས།

སོགས་ལ་ཕན། ཡན་ལག་གི་ཆུ་སེར་སྐེམ། ཀླད་པས་དུག་རིགས་ཀུན་དང་ཁྱད་
པར་སྦྱར་དུག་སྙིང་ལ་བབ་པ་སེལ།

མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།  བསྟན་འཛིན་ཀུན་དགའ།
མ་སཱུ་རཱི་བོད་ཁྱིམ། འཛིན་རིམ་བཞི་པ་ཁ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་གཡང་སྒྲོན།
ཀརྣ་ཊ་ཀ ཅིཏྲ་ཀཱ་ལཱ་ པ་རི་ཤཐ་མཐོ་སློབ། ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

སྐས་ཀ་མཐོ་ཡང་རྐང་པའི་འོག །

ཞུ་དག་པ། 		

ཆུང་ཚེ་རིང༌།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།
ཚེ་བརྟན། བསྟན་འཛིན་གྲཌ་པ།

འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་
གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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བོ ད ་གཞས་གསར་པ།

གླུ་གཞས་ཀྱི ་ བེ ན ་ཙེ ་ གསར་པ་

སྐྱིད་ཀྱི་རྟ་ཕོ་མཉམ་བཞོན། །སྡུག་གི་ཁུར་པོ་མཉམ་འཁུར། །

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ།

བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་པར་ཁང་ལ་གནང་རོགས།

སྐད་སེངྒེ་དཀར་མོ་ཆེ་ཡང་། །ཕན་སྒོ་ཁྱི་ནག་པོ་ཐོགས། །

སྐད་ཆ་མང་ན་འཆལ་འགྲོ།  །སྐུད་པ་རིང་ན་ཆད་འགྲོ།  །

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན།

མངགས་ཉོའ་ི ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་

ཤ་ཟུར་བཀྲ་ཤི ས ་ལགས་ནས་

སྐད་ཆ་ཚིག་གཅིག་ཤ ོད་པར། །བསམ་བློ་ལན་གསུམ་གཏང་དགོས། །

མཛོད་ཆེན་མོ་བཟོ་འཆར་གྱི་བགྲོ་གླེང་། ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་
སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བཀའ་ཁྲི་༸སྐྱབས་རྗེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་

རྐུན་ཇག་བཟུང་ན་གཏེ་པོ་ཟུངས། །རྩྭ་ངན་བཀོག་ན་རྩ་བ་འདོན། །
སྐད་ཆ་རིང་ན་མི་མི་དགའ། །དབྱུག་པ་རིང་ན་ཁྱི་མི་དགའ། །

སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཐོན་རིམ་དང་པོ་དང་འབྱུང་འགྱུར་ཚིག་

རི་མོ་བ། 		

དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བའི་གཏམ་དཔེ་གཅེས་བཏུས།
སྐད་ཆ་བསམས་ནས་ཤ ོད། །རྩམ་པ་འགམས་ནས་མིད། །

       ཅེས་པ་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་

		

མོན་གྷོཌ་རྙིང་མ་གྲྭ་ཚང་།

བཀྲ་ཤ ིས་པའི་བྲོ་འཁྲབ་སར། །ལྟས་ངན་པའི་ཞབས་བྲོ་མ་རྒྱོབ།།

“བསླབ་པ་ཀུན་གྱི་གཞིར་འཛིན་ཅིང་། །རིག་
བྱེད་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ།
།ཞེས་གསུངས་པ་
བཞིན། ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གང་ཡིན་རུང་སྐད་
ཡིག་གི་གཞི་དེ་མེད་ན་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད། ལྷག་
པར་དུ་མི་རིགས་ཟེར་བ་དེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་ཁྱད་ཆོས་དང། མི་རིགས་ཐ་དད་དབྱེ་རྒྱུའི་
གཞི ་ རྩ་དེ ་ སྐད་ཡི ག ་ཐོ ག ་ནས་འབྱེ ད ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་
པ་ལས། དེ་མ་ཡིན་པའི་མི་རིགས་ཐ་དད་དུ་
དབྱེ ་ བ་འབྱེ ད ་བྱེ ད ་ཀྱི ་ གཞི ་ རྩ་གཞན་གང་ཡང་
མི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག བོད་མི་རིགས་དང་
རྒྱ་མི ་ རི ག ས་གཉི ས ་གཅི ག ་པ་ཡི ན ་མི ན ་སྐད་
ཆ་འདྲི་སྐབས། མི་རིགས་གཉིས་པོ་གཅིག་པ་
ཡིན་མིན་དང་། ཐ་དད་ཡིན་མིན་ལྟ་རྒྱུའི་གཞི་
རྩ༌ཁ་ཤས་ཡོ ད ་པའི ་ ནང་ནས་གཞི ་ རྩ་གལ་ཆེ ་
ཤོས་དང་རྩ་ཆེ་ཤ ོས་ནི། སྐད་དང་ཡི་གེ་གཉིས་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སྐད་དང་ཡི་
གེ་ཐ་དད་ཡོད་པ་དེའི་མི་རིགས་གཅིག་པ་མིན་
པ་དང།
སྐད་དང་ཡི་གེ་ཐ་དད་དེ་ལ་བརྟེན་
ནས་བསམ་བློ་གཏང་ཕྱོགས། སྤྱོད་པ་འཁྱེར་
ཕྱོགས། མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས། མཐར་ཐུག་ཚེ་
རབས་བརྟན་གྱི་འདུན་མ་སྒྲུབ་སྟངས། གནས་
སྐབས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་སྟངས་དེ་ཚོ་ཚང་
མའི་ཐོག་མི་འདྲ་བ་ཞིག་འདིའི་ཐོག་ནས་སླེབས་
ཀྱི་ཡོད་ཙང་། སྐད་ཡིག་འདི་མི་རིགས་ཀྱི་ངོས་
འཛིན་གཙོ་བོ་རེད་ཅེས་བརྗོད་ནའང་མ་འགྲིག་
པ་གང་ཡང་མི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག”

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། སོག་པ་གྲགས་པ།
དགའ་ཤར། ལེགས་བཤད་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ཁ།

དེ་ནས་མར་མི་ཚོགས་ལ་ཁ་གཏད་དེ། རྟགས་མ་གནམ་ལ་འཕྱར་ཞིང་ཕྱོགས་བཞིའི་མི་ཚོགས་
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