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སེ་ཚན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བྱ་ཚིག་སྐོར་གྱི་སློབ་ཚན་བཞྱི་བཀོད་སྒྱིག་བྱས་ཡོད།  བྱ་ཚིག་ལ་

དཔོད་པ་ཞེས་པའྱི་སློབ་ཚན་ནང་དུ་བྱ་བྱེད་ཐ་དད་པ་དང་།  བྱ་བྱེད་ཐ་མྱི་དད་པ་གཉྱིས་

དང་།  དངོས་པོ་བདག་གཞན།  དུས་གསུམ།  བྱ་ཚིག་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་མྱིང་བཅས་ངོ་སྤོད་

བྱས་ཡོད་ལ།  དུས་གསུམ་གྱི་སློབ་ཚན་ནང་དུ་དུས་གསུམ་སྤྱི་དང་།  བྱེ་བག  ཐོར་བུ།  ཁྱབ་

མཉམ་བཅས་ཀྱི་འགྲུབ་སྟངས་ངོ་སྤོད་བྱས་ཡོད།

སེ་ཚན་འདྱི་སློབ་ཁྱིད་བྱས་པ་བརྒྱུད།  བྱེད་པ་པོ་གཞན་དང་དངོས་སུ་འབེལ་མ་འབེལ་གྱི་

བྱ་ཚིག་དང་།  དུས་གསུམ་སྤྱི་དང་།  བྱེ་བག  ཐོར་བུ།  ཁྱབ་མཉམ་བཅས་ཀྱི་བྱ་ཚིག་འགྲུབ་

སྟངས་བོ་ལ་ངེས་པར་བྱས་ཏེ།  རྒྱུན་དུ་ལག་ལེན་ཁོད་བྱ་ཚིག་མ་ནོར་བར་བེད་སྤོད་ཐུབ་པ་

བྱེད་དགོས།
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སློབ་ཚན་དང་པློ།

བྱ་ཚིག་ལ་དཔོད་པ།1  (དང་པོ།)

༄༅།  །དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་བར་སྤོད་ཚུལ་བཞྱིན་རོགས་པ་ལ་བྱ་ཚིག་གྱི་སྐོར་ཤེས་དགོས་གལ་ཆེ།  བྱ་

ཚིག་གྱི་གཟུགས་དང་གྲུབ་ཚུལ་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཤེས་པས་ཚིག་སྦོར་ལ་ནོར་འཁྲུལ་རག་ཏུ་འབྱུང་བ་

ཆོས་ཉྱིད་རེད།  མྱིང་ཚིག་མང་པོ་ཞྱིག་ནྱི་བྱ་ཚིག་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པས།  བརོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་

མྱིང་བཟོ་སྟངས་སྐོར་ལའང་བྱ་ཚིག་གྱི་རྣམ་གཞག་ལེགས་པར་ཤེས་དགོས།

བོད་སྐད་དུ་བྱ་ཚིག་གཙོ་བོ་དེ་ཉྱིད་བྱ་ཚིག་དངོས་གནས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་།  དེ་ལ་བྱ་བྱེད་ངོ་བོ་ཐ་དད་

པ་དང་།  བྱ་བྱེད་ངོ་བོ་ཐ་མྱི་དད་པ་གཉྱིས་ཡོད།  ཡང་བྱ་ཚིག་ལ་དབྱེ་ཚུལ་གཞན་གྱི་སོ་ནས་དབྱེ་

ན་བྱེད་པ་པོ་ལ་ཡོད་པའྱི་བྱ་བ་དང་།  བྱ་བའྱི་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བྱ་བ་སྟེ་གཉྱིས་ཡོད།  བྱ་ཚིག་འདྱི་

རྣམས་ལ་དུས་འདས་པ་དང་།  ད་ལྟ་བ་དང་།  མ་འངོས་པ་གསུམ་གསུམ་གྱི་གཟུགས་ཡོད་པ་དང་།  

ཕལ་ཆེ་བར་སྐུལ་ཚིག་གྱི་གཟུགས་ཀང་ཡོད།  གཟུགས་འདྱི་རྣམས་ལ་སོན་འཇུག་དང་།  རེས་

འཇུག་དང་།  ཡང་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་ལག་རེས་སམ་ནུས་ཤུགས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་།  

གནད་དོན་འདྱི་དག་གྱི་སྐོར་འདྱིར་བསམ་ཞྱིབ་རྱིམ་བཞྱིན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

1 སློབ་ཚན་འདྱི་ནྱི་མཁས་དབང་ཐུབ་བསྟན་མཆོག་སྒྲུབ་ལགས་ཀྱིས་མཛད་གནང་བའྱི་<<བོད་ཀྱི་སྒ་རྱིག་པའྱི་གནས་ལ་དཔོད་པ་

གསལ་བའྱི་མེ་ལོང་།>>ཞེས་པ་ལས་བདམས་ཏེ་བཅོས་སྒྱིག་གྱིས་བསྡུས་འགོད་ཞུས།
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བྱ་བྱེད་ངློ་བློ་ཐ་དད་པ།

བྱེད་པ་པོ་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྱི་བྱ་ཡུལ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་བྱ་བ་ནྱི་བྱ་བྱེད་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྱི་བྱ་བ་

ཡྱིན་ཏེ།  དཔེར་ན།  གཏོང་བ་དང་།  ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ།  གཏོང་བ་པོ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྱི་

གཏང་བྱའྱི་ཡྱི་གེ་སོགས་ཡོད་ལ།  ཟ་བ་པོ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྱི་བཟའ་བྱའྱི་འབས་སོགས་ཐད་

ཀར་གཞག་ཏུ་ཡོད་པས་བྱ་བ་དེ་རྱིགས་ལ་བྱ་བྱེད་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ཟེར།  

ཚུལ་འདྱི་ལས་སླ་པོར་བཤད་ན།  མྱི་ཞྱིག་གྱིས་“ཟ་ཡྱི་ཡོད་”ཅེས་བཤད་པར།  ཁོ་ལ་“ག་རེ་ཟ་ཡྱི་

ཡོད་”ཅེས་དྲྱིས་ན།  “འབས་ཟ་ཡྱི་ཡོད་”ཅེས་སོགས་ཟ་བ་པོ་ལས་གཞན་པའྱི་བཟའ་བྱ་ཞྱིག་བྱ་

ལས་སམ་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ལན་འདེབས་ནུས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་།  དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ།  “འགྲོ་ཡྱི་ཡོད།”  

ཅེས་བརོད་པར།  “ག་རེ་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད།”  ཅེས་དྲྱིས་ན།  ལན་དོན་མཐུན་ཞྱིག་འདེབས་མྱི་ནུས།  

ཕལ་ཆེར་དྲྱི་བ་དེ་ནོར་འཁྲུལ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡོང་སྱིད་ཀང་།  དོན་དུ་དྲྱི་བ་དེ་ནོར་

འཁྲུལ་མྱིན་པར་དེ་ལ་ལན་དོན་མཐུན་མེད།  གང་ལགས་ཤེ་ན།  འགྲོ་བ་པོ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྱི་

བྱ་བའྱི་ཡུལ་མེད་པའྱི་རྐེན་གྱིས་རེད།

ཀ  བྱ་ཚིག་གྱི་གཟུགས་དང་རང་བཞྱིན།

བྱ་བྱེད་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྱི་བྱ་བ་རྣམས་ལ་དུས་ཀྱི་ཆ་ནས་འདས་པ་དང་།  ད་ལྟ་བ་དང་།  མ་

འངོས་པ་གསུམ་དང་།  སྐུལ་ཚིག་བཅས་བཞྱི་ཡོད་པ་དང་།  རང་བཞྱིན་ནམ་ངོ་བོའྱི་ཆ་ནས་

བདག་དང་གཞན་གཉྱིས་ཡོད།  

བདག་གཞན་དུས་གསུམ་ལ་སོན་འཇུག་གྱི་སྦོར་ཚུལ་གལ་ཆེ་ཞྱིང་།  ཚུལ་འདྱི་ཤེས་པ་ལ་བདག་

གཞན་ངོས་འཛིན་དགོས་པས་དེའྱི་སྐོར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ།

༡)  བདག

བྱ་བྱེད་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱེད་པ་པོ་གཙོ་ཕལ་གཉྱིས་དང་།  དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་
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ལ་ “བདག་”ཅེས་བྱ་ཞྱིང་།  བར་སྤོད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་དཔད་པ་བྱེད་ས་གཙོ་བོ་ནྱི་བྱེད་པ་པོ་

གཙོ་བོ་སོགས་སྟོན་པར་བྱེད་པའྱི་མྱིང་ཚིག་བྱ་བའྱི་ཚིག་ལས་གྲུབ་པ་རྣམས་ཡྱིན་ཞྱིང་།  བྱེད་པ་

པོ་གཙོ་བོའམ་བྱེད་པ་པོ་ཕལ་བ།  དེ་དག་དང་འབེལ་བའྱི་དུས་ད་ལྟ་བ་སྟོན་པའྱི་མྱིང་རྣམས་ལ་

བྱ་ཚིག་གྱི་གཟུགས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འབྱི་དགོས་མྱིན་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས།  འདྱིར་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྐོར་

བསམ་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་རེད།

བྱེད་པ་པོ་གཙོ་བོ་སྟོན་པའྱི་མྱིང་།  སྐོར་བ་པོ།  གཅོད་པ་པོ།  གཏོང་བ་པོ།  ལྟ་བ་པོ།  ཟ་བ་པོ།  འབྱི་

བ་པོ་སོགས་ཡྱིན།

བྱེད་པ་པོ་ཕལ་པའམ་བྱེད་པ།  སྐོར་བྱེད།  གཅོད་བྱེད།  གཏོང་བྱེད།  ལྟ་བྱེད།  ཟ་བྱེད།  འབྱི་བྱེད་

ལྟ་བུ།

དེ་དག་དང་འབེལ་བའྱི་དུས་ད་ལྟ་བའྱི་བྱ་བ་སྟོན་པ།  སྐོར་བར་བྱེད།  གཅོད་པར་བྱེད།  གཏོང་

བར་བྱེད།  ལྟ་བར་བྱེད།  ཟ་བར་བྱེད།  འབྱི་བར་བྱེད་ལ་སོགས་པའ།ོ  །

༢)  གཞན།  

བྱ་བྱེད་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལས་སམ་བྱ་ཡུལ་དང་།  དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་ལ་“གཞན་

”ཞེས་ཟེར་བ་ཡྱིན།

ལས་སམ་བྱ་བའྱི་ཡུལ་སྟོན་པ།  བསྐོར་བྱ།  བསྐོར་བར་བྱ་བ།  གཅད་བྱ།  གཅད་པར་བྱ་བ།  

གཏང་བྱ།  གཏང་བར་བྱ་བ།  བལྟ་བྱ།  བལྟ་བར་བྱ་བ།  བཟའ་བྱ།  བཟའ་བར་བྱ་བ།  བསྟན་བྱ།  

བསྟན་པར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའ།ོ  །

དེ་དང་འབེལ་བའྱི་མ་འངོས་པའྱི་བྱ་བ་སྟོན་པ།  བསྐོར་བར་བྱ།  གཅད་པར་བྱ།  གཏང་བར་བྱ།  

བལྟ་བར་བྱ།  བཟའ་བར་བྱ།  བསྟན་པར་བྱ་ལ་སོགས་པའ།ོ  །
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ཁ།  སོན་འཇུག་གྱི་འཇུག་ཚུལ།

དུས་གསུམ་དང་།  བདག་གཞན་ལ་སོན་འཇུག་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པར་བཤད་ཟྱིན་པ་ལྟར་ཡྱིན་ལ།  

བདག་གཞན་དུས་གསུམ་ལ་སོན་འཇུག་གྱིས་བྱ་བ་བྱེད་ཚུལ་དང་།  སོན་འཇུག་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་

འཇུག་ཚུལ་རྱིམ་བཞྱིན་བཤད་པར་བྱའ།ོ  །

༡)  བ་ཡྱི་འཇུག་ཚུལ།

སོན་འཇུག  “བ་”ནྱི་བྱ་བྱེད་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀྱི་དུས་འདས་པ་དང་།  དེའྱི་བྱ་ཡུལ་

དང་།  དེ་དག་དང་འབེལ་བའྱི་དུས་མ་འངོས་པ་གཞན་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་བཏགས་པ་དེ་

གཉྱིས་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན།  བྱ་བྱེད་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དུས་འདས་པ་དང་།  བྱ་ཡུལ་དང་།  

དེ་འབེལ་མ་འངོས་པའྱི་གཟུགས་མཐའ་དག་ལ་སོན་འཇུག་“བ་”འཐོབ་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ཏེ། “བ་” 

སོན་འཇུག་མྱི་འཐོབ་པའྱི་བྱ་བྱེད་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྱི་བྱ་ཚིག་དུ་མ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་འདྱིར་

“བ་”འཇུག་རུང་གྱི་བྱྱིངས་རྣམས་ལ་གཞྱི་བྱས་ཏེ་སོན་འཇུག་“བ་”ཡྱི་སྦོར་ཚུལ་སྟོན་པ་ཡྱིན།  

དཔེར་བརོད།

འདས་པ།

གཞན།

མ་འངོས་པ།
ལས་སམ་བྱ་ཡུལ། བྱ་ལས།

བཀྲྱིས། བཀྲྱི་བྱ། བཀྲྱི་བར་བྱ། བཀྲྱི།

བསྐོས། བསྐོ་བྱ། བསྐོ་བར་བྱ། བསྐོ།

བགད། བགད་བྱ། བགད་པར་བྱ། བགད།

བརྔས། བརྔ་བྱ། བརྔ་བར་བྱ། བརྔ།

བརེས། བརེ་བྱ། བརེ་བར་བྱ། བརེ།

བཏུངས། བཏུང་བྱ། བཏུང་བར་བྱ། བཏུང་།
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བརོས། བརོ་བྱ། བརོ་བར་བྱ། བརོ།

བསྐྱབས། བསྐྱབ་བྱ། བསྐྱབ་པར་བྱ། བསྐྱབ།

བསྒྲུབས། བསྒྲུབ་བྱ། བསྒྲུབ་པར་བྱ། བསྒྲུབ།

བཅོལད། བཅོལ་བྱ། བཅོལ་བར་བྱ། བཅོལ།

བསྙལད། བསྙལ་བྱ། བསྙལ་བར་བྱ། བསྙལ།

བལྟས། བལྟ་བྱ། བལྟ་བར་བྱ། བལྟ།

  

༢)  ག་དང་ད་གཉྱིས་ཀྱི་སྦོར་ཚུལ།

སོན་འཇུག་ག་ད་གཉྱིས་ནྱི་བདག་གཞན་གཉྱིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་དང་།  བྱ་བྱེད་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྱི་

བྱ་བ་བདག་གྱི་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་པའྱི་བྱེད་བཞྱིན་ད་ལྟ་བ་ལའང་འཇུག་པ་ཡྱིན།  

དཔེར་བརོད།

བདག གཞན།
ད་ལྟ་བ།

བྱེད་པ་པོ། བྱེད་པ། བྱེད་པའྱི་ལས། བྱ་ཡུལ་ལམ་ལས། བྱ་བའྱི་ལས།

གཅོད་པ་པོ། གཅོད་བྱེད། གཅོད་པར་བྱེད། གཅད་བྱ།  གཅད་པར་བྱ། གཅོད་བཞྱིན་པ།

གཅོག་པ་པོ། གཅོག་བྱེད། གཅོག་པར་བྱེད། གཅག་བྱ། གཅག་པར་བྱ།  གཅོག་བཞྱིན་པ།

གནོད་པ་པོ། གནོད་བྱེད། གནོད་པར་བྱེད། གནོད་བྱ། གནོད་པར་བྱ། གནོད་བཞྱིན་པ།

དཀྲྱི་བ་པོ། དཀྲྱི་བྱེད། དཀྲྱི་བར་བྱེད། དཀྲྱི་བྱ། དཀྲྱི་བར་བྱ། དཀྲྱི་བཞྱིན་པ།

དཔོད་པ་པོ། དཔོད་བྱེད། དཔོད་པར་བྱེད། དཔད་བྱ། དཔད་པར་བྱ། དཔོད་བཞྱིན་པ།

དཀྲོག་པ་པོ།  དཀྲོག་བྱེད། དཀྲོག་པར་བྱེད། དཀྲོག་བྱ། དཀྲོག་པར་བྱ། དཀྲོག་བཞྱིན་པ།
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༣)  འ་ཡྱི་འཇུག་ཚུལ།  

སོན་འཇུག  “འ་”ནྱི་བདག་གཞན་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་བདག་དང་།  བྱ་བྱེད་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྱི་བྱེད་

བཞྱིན་ད་ལྟ་བ་དང་།  བྱ་བྱེད་ངོ་བོ་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་དུས་ད་ལྟ་བ་དང་མ་འངོས་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན།  

དཔེར་བརོད།

བདག བྱ་བྱེད་ཐ་དད་པ། བྱ་བྱེད་ཐ་མྱི་དད་པ།

བྱེད་པ་པོ། བྱེད་པ། བྱེད་ལས། ད་ལྟ་བ། ད་ལྟ་བ། མ་འངོས་པ།

འགོད་པ་པོ། འགོད་བྱེད། འགོད་པར་བྱེད། འགོད་བཞྱིན་པ། འཆྱི་བཞྱིན་པ། འཆྱི་བར་འགྱུར།

འཆད་པ་པོ། འཆད་བྱེད། འཆད་པར་བྱེད། འཆད་བཞྱིན་པ། འགྲུབ་བཞྱིན་པ། འགྲུབ་པར་འགྱུར།

འཇལ་བ་པོ། འཇལ་བྱེད། འཇལ་བར་བྱེད། འཇལ་བཞྱིན་པ། འབྱུང་བཞྱིན་པ། འབྱུང་བར་འགྱུར།

འཛིན་པ་པོ། འཛིན་བྱེད། འཛིན་པར་བྱེད། འཛིན་བཞྱིན་པ། འཁོར་བཞྱིན་པ། འཁོར་བར་འགྱུར།

འཇུག་པ་པོ། འཇུག་བྱེད། འཇུག་པར་བྱེད། འཇུག་བཞྱིན་པ། འཁྱྱིལ་བཞྱིན་པ།  འཁྱྱིལ་བར་འགྱུར།

འདྲྱི་བ་པོ། འདྲྱི་བྱེད། འདྲྱི་བར་བྱེད། འདྲྱི་བཞྱིན་པ། འཆར་བཞྱིན་པ། འཆར་བར་འགྱུར།

འབྱི་བ་པོ། འབྱི་བྱེད། འབྱི་བར་བྱེད། འབྱི་བཞྱིན་པ། འཕར་བཞྱིན་པ། འཕར་བར་འགྱུར།

འཕོག་པ་པོ། འཕོག་བྱེད། འཕོག་པར་བྱེད། འཕོག་བཞྱིན་པ། འཆོར་བཞྱིན་པ། འཆོར་བར་འགྱུར།

གོང་གསལ་བྱ་བྱེད་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་དུས་ད་ལྟ་བ་དང་མ་འངོས་པའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་དུ་བྱ་གཟུགས་

རྣམས་ནྱི་རྩ་བའྱི་བྱྱིངས་གཟུགས་མ་འགྱུར་བར་བཀོད་དེ།  ཚིག་གྲོགས་ཀྱིས་དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་

བསྟན་པ་ཡྱིན།  གལ་སྱིད་“བཞྱིན་”དང་“འགྱུར་”ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྲོགས་མེད་ན་མ་འངོས་པ་དང་

ད་ལྟ་བའྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་མྱི་ཐུབ།
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༤)  མ་ཡྱི་འཇུག་ཚུལ།

སོན་འཇུག་མ་ནྱི་བདག་གཞན་གཉྱིས་དང་དུས་གསུམ་ཀར་འཇུག་ཅྱིང་།  སྤྱིར་བཏང་“མ་”སོན་

འཇུག་ཡྱིན་པའྱི་བྱ་ཚིག་ཉུང་བར་སྣང་།  

དཔེར་བརོད།

བདག གཞན།

བྱེད་པ་པོ། བྱེད་པ། བྱེད་ལས། བྱ་ཡུལ་ལམ་ལས། བྱ་ལས།

མདུད་པ་པོ། མདུད་བྱེད། མདུད་པར་བྱེད། མདུད་བྱ། མདུད་པར་བྱ།

མཇལ་བ་པོ། མཇལ་བྱེད། མཇལ་བར་བྱེད། མཇལ་བྱ། མཇལ་བར་བྱ།

མངག་པ་པོ། མངག་བྱེད། མངག་པར་བྱེད། མངག་བྱ། མངག་པར་བྱ།

མགར་པ་པོ། མགར་བྱེད། མགར་པར་བྱེད། མགར་བྱ། མགར་པར་བྱ།

མཐུད་པ་པོ། མཐུད་བྱེད། མཐུད་པར་བྱེད། མཐུད་བྱ། མཐུད་པར་བྱ།

མཛད་པ་པོ། མཛད་བྱེད། མཛད་པར་བྱེད། མཛད་བྱ། མཛད་པར་བྱ།

མ་འངོས། ད་ལྟ། འདས། སྐུལ་ཚིག

མཇལ། མཇལ། མཇལ། མཇོལ།

མཛད། མཛད། མཛད། མཛོད།

མཆོང་།  མཆོང་། མཆོངས། མཆོངས།

མཆྱི། མཆྱི། མཆྱིས།

མཐོང་། མཐོང་། མཐོང་།

མཁྱེན། མཁྱེན། མཁྱེནད།
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“མ་”སོན་འཇུག་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་རྣམས་ལ་རེས་འཇུག་གམ་ཡང་འཇུག་གྱི་ཁྱད་པར་ཕ་མོ་ལས་

ཕལ་ཆེར་དུས་གསུམ་སོགས་ཀྱི་གཟུགས་མྱི་འགྱུར་བར་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན།  

སྤྱིར་བོད་སྐད་དུ་སོན་འཇུག་དང་།  རེས་འཇུག་ཡོད་པ་དང་མེད་པའྱི་མྱིང་ཚིག་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་

ལྟར།  བྱ་བའྱི་ཚིག་ལ་ཡང་སོན་འཇུག་དང་།  རེས་འཇུག་ཡོད་མེད་སྣ་ཚོགས་ཡོད།

ཤེས་པ།  བྱེད་པ།  ཉལ་བ།  ཞུ་བ་སོགས་ལ་སོན་འཇུག་རྩ་བ་ནས་མེད་པས་གོང་གསལ་སོན་འཇུག་

གྱི་འཇུག་ཚུལ་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ནྱི་སོན་འཇུག་ཡོད་སའྱི་བྱ་ཚིག་འབའ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་གྱི་བྱ་ཚིག་ཡོད་

ཚད་ལ་མྱིན།  
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སྦོང་ཚན།		

ྤ(ྡདསྲབརྡསས(ྡསས(སྲ

༡	 བེད་པ་པོ་དང་ཐ་དད་པའྲི་བ་ཡུལ་ཞྲིག་ཡོད་པའྲི་བ་བ་ནྲི་ ཡྲིན།

༢	 བ་བེད་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀྲི་བེད་པ་པོ་གཙོ་ཕལ་གཉྲིས་དང་།	 	དེ་དང་འབེལ་བའྲི་དུས་ད་ལྟ་

བའྲི་བ་བ་རྣམས་ལ་ 		ཟེར		

༣	 བ་བེད་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀྲི་ལས་སམ་བ་ཡུལ་དང་།		དེ་དང་འབེལ་བའྲི་དུས་མ་འོངས་པའྲི་བ་

བ་རྣམས་ལ་ ཟེར།

ིཉིསྡདྲའསིྡིིྡབྡ་ཚིྡརྣམསྡ་ྡདུསྡིསུམྡརེའུྡམིིྡབཟསསྲ

བཀལ།	 དཀོལ།	 བསོས།	 བརྐུས།	 བསྒྱུར།	 བསྒྲགས།	 བཅྲིངས།	

བསྙལ།	 བཙལ།	 བརྩམས།	 བསླབས།	 དགག	 འཇུག	 གདོན།	

གདགས།	 སྦས།

ིསུམྡདྲསསབྡ་ནྡབཀླིསྡཏེྡདིྡབརྡ་ནྡཐསབསྲ

༡	 བདག་གཞན་གྲི་དངོས་པོས་དུས་གསུམ་གྲི་བ་ཚིག་གང་དག་ལ་ཁྱབ་པ་བྲིས།

༢	 བདག་གཞན་དུས་གསུམ་གཙོ་བོ་གང་གྲི་ནུས་པས་སོན་གྲི་ཡོད་དམ།

༣	 དུས་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་བ་བེད་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་གཅྲིག་པུ་ལ་ཡྲིན་ནམ།		རྒྱུ་མཚན་ཅྲི།

བཞིྡདྲར(ྡ་ཚིྡཐསིྡནསྡབིྡརྒྱུྲ

༡	 སྔོན་འཇུག་བ་ཡྲིག་གྲིས་བདག་གཞན་དུས་གསུམ་ཇྲི་ལྟར་སོན་ཚུལ་བྲིས།

༢	 སྔོན་འཇུག་ལྔ་པོ་རེ་རེ་ལ་བ་ཚིག་ལྔ་རེ་བྲིས།

༣	 གསལ་བེད་སུམ་ཅུ་ལས་སྔོན་འཇུག་གཏན་ནས་མྲི་ཐོབ་པའྲི་ཡྲི་གེ་གང་དག་ཡྲིན་པ་བྲིས།
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༤	 བེད་པ་པོ་དང་དངོས་པོ་བདག་གཉྲིས་ལ་མུ་བཞྲི་བྲིས།

༥	 བདག་གཞན་དང་དུས་གསུམ་གཉྲིས་ལས་གང་ཁྱབ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་བྲིས།

༦	 བདག་གཞན་ལས་ཟུར་དུ་དུས་གསུམ་གྲི་དབེ་བ་མཛད་དགོས་དོན་བྲིས།

ལྔྡདྲིཤམྡགིྡབྡ་ཚིྡརྣམསྡྤདེྡབསནྡདྡལྟརྡྤ(སསྡདསྡབྤིྡིཞནྡྤ(ྡདུསྡིསུམྡགིྡྤབེྡ

བྡཕེསྲ

ཉེན་རོག་པས་རྐུན་མར་བརྡུངས།		ལུག་གྲིས་རྩྭ་བཟས།		དེད་མོང་གྲིས་འཕྲི་བ་བཟུང་།		དོན་གྲུབ་ཀྲིས་

ལས་དོན་བསྒྲུབས།		བསན་འཛིན་གྲིས་ཅ་ལག་གཡར།		སྒྱུ་མ་མཁན་གྲིས་མྲིག་འཕྲུལ་བསན།

བདག གཞན། འདས་པ། སྐུལ་ཚིག

རྡུང་བ་པོ།   རྡུང་བྱེད། རྡུང་བར་བྱེད། བརྡུང་བྱ། བརྡུང་བར་བྱ། བརྡུངས། རྡུངས།
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སློབ་ཚན་གཉིས་པ།

བྱ་ཚིག་ལ་དཔོད་པ།  (གཉྱིས་པ།)

བྱ་བྱེད་ངློ་བློ་ཐ་མི་དད་པ།

༄༅།  །བྱེད་པ་པོ་ལས་གཞན་པའྱི་ལས་མེད་པའྱི་བྱ་བ་རྣམས་བྱ་བྱེད་ངོ་བོ་ཐ་མྱི་དད་པ་ཡྱིན།  བྱ་

བྱེད་ངོ་བོ་ཐ་མྱི་དད་པ་འདྱིའྱི་གྲངས་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་མེད་ཀང་།  བྱ་ཚིག་གལ་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་

འདྱིའྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད།  བྱ་བྱེད་ངོ་བོ་ཐ་མྱི་དད་པ་རྣམས་ལ་དུས་གསུམ་དང་སྐུལ་ཚིག་གྱི་གཟུགས་

ཡོད་པ་ལས་བདག་གཞན་གྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་འབྱེད་པ་ཡྱིན།

བྱ་བྱེད་ངོ་བོ་ཐ་མྱི་དད་པ་གཙོ་ཆེ་བ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་དཔེར་བརོད་ནྱི།  

སྦྱརྡིཞིྲ མྡའས(སྡདྲ ྤྡལྟྡབྲ འྤསྡདྲ སྐུ་ྡ་ཚི

བོད་ལ། འགྲོ། འགྲོ། ཕྱིན། སོང་།

ས་ལ། བསད། སོད། བསད། སོད།

ནང་ནས། འངོ་། འངོ་། འངོས།

མྱི་གྲངས། ལོང་། ལོང་། ལོངས།

ཡར་ལ། ལང་། ལང་། ལངས། ལོངས།

འབོལ་ཁྱིའྱི་སྟེང་། ཉལ། ཉལ། ཉལ། ཉལོ།
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སེམས་པ། དགའ། དགའ། དགའ།

བུ། ངུ་། ངུ་། ངུས། ངུས།

ཕར་ལ། བརྒྱུག རྒྱུག བརྒྱུགས། རྒྱུགས།

སེམས་པ། སྡུག སྡུག སྡུག

ཉྱི་མ་སོགས། ནུབ། ནུབ། ནུབ།

ལྷམ་སོགས། རལ། རལ། རལ།

རྦབ་རོ་སོགས། རྱིལ། རྱིལ། རྱིལ།

བྱ་བྱེད་ངོ་བོ་ཐ་མྱི་དད་པ་ལའང་སྐྱེས་བུའྱི་རྩོལ་བ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉྱིས་ཡོད།

སྐྱེས་བུའྱི་རྩོལ་བ་ཡོད་པ་དེ་ལ་སྐུལ་ཚིག་ཡོད་པ་དང་།  སྐྱེས་བུའྱི་རྩོལ་བ་མེད་པ་ལ་སྐུལ་ཚིག་

མེད།  

༡  སྐྱེས་བུའྱི་རྩོལ་བ་ཡོད་པའྱི་དཔེར་བརོད།  

སྦྱརྡིཞིྲ མྡའས(སྡདྲ ྤྡལྟྡབྲ འྤསྡདྲ སྐུ་ྡ་ཚི

ལམ་དུ། འགྲོ། འགྲོ། ཕྱིན། སོང་།

གདན་དུ། བསད། སོད། བསད། སོད།

མལ་ལས། ལང་། ལང་། ལངས། ལོངས།

ཕག་ཏུ། ཡྱིབ། ཡྱིབ། ཡྱིབས། ཡྱིབས།

ཉལ་ཁྱིའྱི་སྟེང་། ཉལ། ཉལ། ཉལ། ཉལོ།

སྐྱོ་ནས། ངུ་། ངུ་། ངུས། ངུས།

སྟོན་མོར། འབྱོན། འབྱོན། བྱོན། བྱོན།
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༢  སྐྱེས་བུའྱི་རྩོལ་བ་མེད་པའྱི་དཔེར་བརོད།

སྦྱརྡིཞིྲ མྡའས(སྡདྲ ྤྡལྟྡབྲ འྤསྡདྲ

ཐག་པ་སོགས། ཆད། ཆད། ཆད།

འཁོར་ལོ་སོགས། འཁོར། འཁོར། འཁོར།

ཟས། འཇུ། འཇུ། ཞུ།

རྒྱུ་ནོར་སོགས། འཛད། འཛད། ཟད།

ཆུ་སོགས། འཛག འཛག ཟགས།

ར་ནས། ལྟུང་། ལྟུང་། ལྷུང་།

རྱི་ལམ། རྱི། རྱི། རྱིས།

ཡང་བྱ་ཚིག་ལ་དབྱེ་ན།  བྱ་བ་དེ་དངོས་སུ་འབྱུང་བའྱི་ཚེ་བྱེད་པ་པོ་དངོས་སུ་སྣང་བ་དང་།  བྱེད་

པ་པོ་དངོས་སུ་མྱི་སྣང་བ་གཉྱིས་ཡོད།

སྦྱརྡིཞིྲ བེྤྡདྡདསྡྤ(སསྡསུྡསྣ(ྡབྲ བེྤྡདྡདསྡྤ(སསྡསུྡམིྡསྣ(ྡབྲ

འཁོར་ལོ་སོགས། སྐོར།  འཁོར།

རྒྱལ་པོ་སོགས།  སྐོ།  འཁོད།

ཆུ་སོགས། སྐོལ།  ཁོལ།

མྱི་ཚེ་སོགས། སྐྱེལ།  འཁྱོལ།

ཆུ་སོགས། སྐྱྱིལ།  འཁྱྱིལ།  

ཐག་པ་སོགས། དཀྲྱི།  འཁྱི།



བྡ་ཚིྡ་ྡྤདསྤྡདྲ ིཉིསྡདྲོ

15

སྤྱིན་སོགས། དཀྲྱིག  འཁྱིགས།

སྣོད་སོགས། འགེངས།  ཁེངས།

ལམ་སོགས། འགོག  ཁེགས།

ཐོ་སོགས། འགོད།  འཁོད།

ཤྱིང་སོགས་དངོས་པོ། སྒུལ།  འགུལ།

རྣམ་པ་གཞན་དུ། སྒྱུར།  འགྱུར།

རྦབ་རོ་སོགས། སྒྱིལ།  འགྲྱིལ།

བྱ་བ་སོགས། སྒྲུབ།  འགྲུབ།

ཤྱིང་སོང་སོགས། སྒེལ།  འགེལ།

སྐུད་པ་སོགས། སྒྱིམ།  གྲྱིམ།

རྫ་མ་སོགས། གཅོག  ཆག

བྱ་ཚིག་ལས་མྱིང་དང་ཁྱད་ཆོས་སོགས་བཟོ་ཚུལ།

སྐད་རྱིགས་གཞན་ལྟར་བོད་སྐད་དུ་ཡང་བྱ་ཚིག་ལས་མྱིང་རྐང་སོགས་གྲུབ་པ་མང་ཞྱིང་།  བྱ་ཚིག་

ལས་མྱིང་རྐང་གྲུབ་ཚུལ་ནྱི་དཀའ་བའྱི་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཏེ།  བྱ་ཚིག་གང་ཞྱིག་ལས་མྱིང་རྐང་བཟོ་

སྐབས་བྱ་ཚིག་ལས་མྱིང་རྐང་བཟོ་བ་དང་།  མྱིང་རྐང་གཞན་དང་མཉམ་དུ་བྱ་ཚིག་སྦར་ནས་མྱིང་

རྐང་འགྲུབ་པ།  ཡང་ན།  བྱ་ཚིག་མང་པོ་མཉམ་དུ་སྦར་ནས་མྱིང་རྐང་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་མྱིན་སོགས་

ཞྱིབ་ཏུ་དཔད་དགོས་ཤྱིང་།  དེར་མ་ཟད་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ནྱི་མྱིང་རྐང་བཟོ་སྐབས་བྱ་ཚིག་

དེ་ཡྱི་དུས་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གང་གྱིས་བཟོ་དགོས་མྱིན་སོགས་ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོས།  
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མི(ྡརྐྱ(ྡསསནྡྤ(ྡབྡ་ཚིྡ

མཇིུ

བྡ་ཚིྡསསནྡྤ(ྡམི(ྡ

རྐྱ(ྡམཇིུ

སྡཕིྡིཉིསྡཀྡབྡ་ཚི

སོན་འཇུག  རེས་འཇུག  ཡང་

འཇུག  རེས་དཔོག  ཆུ་འཛིན།  

ཆུ་སྐྱེས།  སྒ་འཛིན།  དྲྱི་འཛིན།  

རྐུབ་བཀག  མངལ་སྐྱེས།  ཁས་

ལེན།  ངོས་ལེན།  བཀའ་སློབ།

སྐྱེས་སྐར།  འཁྲུངས་

སྐར།  འགྲོ་ལམ།  འབྱོར་

ཐོ།  ཉལ་ཁང་།  བགྲོད་

ལམ།  ཚོགས་ཁང་།  འདུ་

ཁང་།  ཟ་ཁང་།

གོ་རོགས།  རོག་དཔོད།  སློབ་སྟོན།  

སློབ་སྦོང་།  སྲུང་སྐྱོབ།  འགྲོ་སྐྱོད།  

གསོལ་སྟོན།  འཁབ་སྟོན། འཛིན་

སྐྱོང་།  འཐབ་རྩོད།  འབོད་སྐུལ།  

འབྱི་རྩོམ།  སྒྱུར་འགོད།  བཟའ་

བཏུང་།

མྱིང་ཚིག་གསར་པ་གང་མང་བཟོ་དགོས་ཤྱིང་དེ་ཡང་བར་སྤོད་པའྱི་རྩ་བའྱི་འགྲོ་སྟངས་ལ་གཞྱི་

བྱས་ཏེ་བཟོས་ན་ལེགས་ཤྱིང་།  བར་སྤོད་པའྱི་ཚུལ་ཡང་དགོས་པ་དང་བསྟུན་ནས་རྱིགས་པ་དང་

མཐུན་པར་གསར་བཅོས་ཀང་བྱེད་དགོས།  

ཆོས་དང་།  མཚན་ཉྱིད།  རྩྱིས།  གསོ་བ་རྱིག་པ།  སྙན་ངག  ཟློས་གར།  ལོ་རྒྱུས།  སྱིད་དོན་སྤྱི་

ཚོགས་སོགས་དང་འབེལ་བའྱི་བསྟན་བཅོས་གྲངས་མེད་པ་དག་གྱི་ཆེད་དུ་མྱིང་ཚིག་ཚང་མ་བོད་

སྐད་དུ་བཟོ་ཐུབ་ན་ཚན་རྱིག་སོགས་རྱིག་གསར་རྣམས་དང་འབེལ་བའྱི་སློབ་ཚན་ཁག་ལའང་

སློབ་སྦོང་ཟབ་མོ་བྱེད་ཐུབ།  

དེར་བརེན།  བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའྱི་བར་ཆད་གཏན་འབེབས་ལྷན་

ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱུང་བའྱི་<<ཨྱིན་བོད་ཤན་སྦར་གཏན་འབེབས་བར་ཆད།>>ཅེས་དེབ་

ཕེང་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས།
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སྦོང་ཚན།

ྤ(ྡདསྲདིྡབརྡ་ནྡབིསྲ

༡	 ཅྲི་ཞྲིག་ལ་བ་བེད་ངོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པ་ཟེར་རམ།

༢	 བ་བེད་ངོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པ་ལ་དབེ་ན་གང་དག་ཡོད་དམ།		

༣	 བ་ཚིག་ལས་མྲིང་བཟོ་ཚུལ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།

༤	 བོད་མྲིའྲི་སྒྲྲིག་འཛུགས་ཀྲིས་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་བས་པའྲི་དཔེ་དེབ་ཀྲི་མྲིང་གང་ཡྲིན་ནམ།

ིཉིསྡདྲམི(ྡརྐྱ(ྡྤ(ྡྲཕེྤྡབྡ་ཚིྡྤ(ྡབྡ་ཚིྡིིསྡགྲུབྡདའིྡམི(ྡརྣམསྡྤབེྡབྡཕེྡསེྡརེའུྡ

མིིྡསསྡསསརྡསས(སྲ

ཆུ་འཛིན།		མངལ་སྐྱེས།		སྔོན་འཇུག		སོ་འབེད།		ལྷ་གསོལ།		བགོད་ལམ།		སྲུང་སྐྱོབ།		འགོ་སྐྱོད།		ཟ་

འཐུང་།		འབོད་སྐུལ།		སློབ་སྦོང་།		འདུ་བེད།		སློབ་སོན།		སྲུང་སྐྱོབ།		ཆྲིབས་སྒྱུར།		འཛིན་སྐྱོང་།		རོག་

དཔོད།		སློབ་དཔོན།		བླ་མ།		གངས་ལོངས།		སོང་པོ།		དཔེ་དེབ།		ཐམ་ཀ		རྐུབ་སེགས།		དཀར་ཡོལ།		

ཀོ་ལྷམ།		དྲིལ་བསྒྲགས།		བཞུགས་མོལ།		འགྲིམ་འགྲུལ།		གནས་སོད།		ཞག་བཞུགས།		ཁེར་རྐྱང་།		

སག་ཕྲུག		འགྲིག་བསུབ།

མི(ྡརྐྱ(ྡྲ ཕེྤྡབྡ་ཚིྡིིསྡགྲུབྡདའིྡམི(ྡྲ བྡ་ཚིྡིིསྡགྲུབྡདའིྡམི(ྡྲ

སག་ཕྲུག བགོད་ལམ།		 གོ་རོགས།
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ིསུམྡདྲར(ྡ་ཚིྡཐསིྡནསྡབིསྲ

༡	 བ་ཚིག་ལ་དབེ་བ་གང་དག་ཡོད་པ་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་བྲིས།

༢	 མྲིང་རྐྱང་གྲི་སྔོན་བ་ཚིག་དང་།		རེས་བ་ཚིག		སྔོན་རེས་གཉྲིས་ཀ་བ་ཚིག་ཡྲིན་པའྲི་མྲིང་ཚིག་གྲི་

དཔེར་བརོད་གསུམ་རེ་བྲིས།		

༣	 སྔོན་འཇུག་མ་ཡྲིག་སྦར་ནས་ལུས་པོའྲི་ཆ་ཤས་ལྔ་ཡྲི་མྲིང་བྲིས།

༤	 སྔོན་འཇུག་མེད་པའྲི་བ་ཚིག་ལྔ་བྲིས།

༥	 སྔོན་འཇུག་དང་ཡང་འཇུག་མེད་པར་རེས་འཇུག་ཁོ་ནས་དུས་འདས་པ་སོན་པའྲི་དཔེར་བརོད་ལྔ་

བྲིས།

བཞིྡདྲབེྤྡདྡདསྡྤ(སསྡསུྡསྣ(ྡབྡྤ(ྡམིྡསྣ(ྡབའིྡྤདེརྡབརསྤྡཀིྡརེའུྡམིིྡཅིིྡབཟསསྲ
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སློབ་ཚན་གསུམ་པ།

དུས་གསུམ་གྱི་དཔེར་བརོད།  (དང་པོ།)

༄༅།  །དངོས་པོ་བདག་གཞན་གྱི་དབྱེ་བ་ལེགས་པར་ཕེ་བའྱི་རེས་སུ་དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་

ཞྱིབ་ཏུ་ཤེས་དགོས་པས།  དུས་གསུམ་ཞེས་པ་ནྱི་བྱ་ཚིག་གྱི་སྟེང་ནས་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཅྱིང་།  དེ་ཡང་

བྱེད་པ་པོ་གཞན་དང་དངོས་སུ་འབེལ་མ་འབེལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་རུང་།  བྱ་བ་གང་ཞྱིག་བྱས་ཟྱིན་པ་

སྟོན་པའྱི་ཚིག་ལ་འདས་པ་དང་།  བྱ་འགྱུར་སྟོན་པའྱི་ཚིག་ལ་མ་འངོས་པ།  བྱེད་བཞྱིན་པ་སྟོན་

པའྱི་ཚིག་ལ་ད་ལྟ་བ་ཞེས་བཏགས་ཡོད།  དེ་འདྲའྱི་དུས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ལ་ཡང་།  དུས་གསུམ་

སྤྱིར་བཏང་བ་དང་།  དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པ།  དུས་གསུམ་ཐོར་བུ་བ།  དུས་གསུམ་ཁྱབ་མཉམ་

བཅས་བཤད་པ་ལས།

དང་པོ།  དུས་གསུམ་སྤྱིར་བཏང་བ་ནྱི།  

༡ མ་འངོས་པ་ལ་སོན་འཇུག་མ་ནྱིང་[ག་ད]གཉྱིས་གང་རུང་གྱི་འཕུལ་ཡོད་པ།  

༢ ད་ལྟ་བ་ལ་སོན་འཇུག་མོ་[འ]ཡྱིག་གྱིས་འཕུལ་ཞྱིང་བརོད་བདེར་སོན་འཇུག་མ་ནྱིང་

སྱིད།  

༣ པ་སེ་ལས་གཞན་དུས་འདས་པར་སོན་འཇུག་ཕོ་[བ]ཡྱིས་འཕུལ་ཡོད་པ།  

༤ དུས་གསུམ་གྱི་བྱ་ཚིག་རྣམས་སྒ་གདངས་སོ་སོར་འགྱུར་བ།  

༥ མགོ་ཅན་མེད་པར་རྐང་འདོགས་གང་རུང་གྱི་མྱིང་གཞྱི་ངེས་པ་བཅས་ཡྱིན།
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ཀ  མ་འངོས་པ་ལ་མ་ནྱིང་དང་།  ད་ལྟ་བ་ལ་མོ།  འདས་ཚིག་ལ་ཕོས་འཕུལ་བའྱི་དཔེར་བརོད།

བྡ་ཚིྡསྦྱརྡིཞིྲ མྡའས(སྡདྲ ྤྡལྟྡབྲ འྤསྡདྲ སྐུ་ྡ་ཚི

སྣུམ་འཁོར་སོགས། དགག་བྱ། འགོག་བྱེད། བཀག ཁོག་ཅྱིག

སྣོད་སོགས་ཆུས། དགང་བྱ། འགེངས་བྱེད། བཀང་། ཁོངས་ཤྱིག

ཤྱིང་སོགས། དགས་བྱ། འགས་བྱེད། བཀས། ཁོས་ཤྱིག

མདུད་པ། དགྲོལ་བྱ། འགྲོལ་བྱེད། བཀྲོལད། ཁོལད་ཅྱིག

ཕ་མས་བུ་སོགས། གཅུན་བྱ། འཆུན་བྱེད། བཅུནད། ཆུནད་ཅྱིག

ས་བོན། གདབ་བྱ། འདེབས་བྱེད། བཏབ། ཐོབས་ཤྱིག

མང་པོའྱི་ནང་ནས། གདམ་བྱ། འདེམས་བྱེད། བདམས། འདོམས་ཤྱིག

གདུང་མ་སོགས། གདེག་བྱ། འདེགས་བྱེད། བཏེགས། ཐེགས་ཤྱིག

དངོས་རྫས་སོགས། གཞག་བྱ། འཇོག་བྱེད། བཞག ཞོག་ཅྱིག

དངོས་པོ་སོགས་ཚད། གཞལ་བྱ། འཇལ་བྱེད། བཅལད། འཇོལད་ཅྱིག

ཤྱིང་སོགས། གཟུག་བྱ། འཛུགས་བྱེད། བཙུགས། ཚུགས་ཤྱིག

ལག་པས། གཟུང་བྱ། འཛིན་བྱེད། བཟུང་། ཟུངས་ཤྱིག

ཁ།  བརོད་བདེའྱི་དབང་གྱིས་ད་ལྟ་བ་ལ་མ་ནྱིང་ཐོབ་ཚུལ་གྱི་དཔེར་བརོད།

བྡ་ཚིྡསྦྱརྡིཞིྲ མྡའས(སྡདྲ ྤྡལྟྡབྲ འྤསྡདྲ སྐུ་ྡ་ཚི

ཤྱིང་སོགས། གཅད་བྱ། གཅོད་བྱེད། བཅད། ཆོད་ཅྱིག

སྦྱིན་པ་སོགས། གཏང་བྱ། གཏོང་བྱེད། བཏང་། ཐོངས་ཤྱིག

མེ་འབར་བ། གསད་བྱ། གསོད་བྱེད། བསད། སོད།
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གྲོགས་ངན་པ་ལ། གཟབ་བྱ། གཟབ་བྱེད། བཟབས། གཟོབས་ཤྱིག

བལ་སོགས། གསེད་བྱ། གསེད་བྱེད། བསེད། བསེད།

ག  མྱིང་གཞྱི་པ་སེ་ཡྱིན་པས་སོན་འཇུག་བ་རང་སེ་ལ་མྱི་འཇུག་སྟབས་འདས་པར་འཕུལ་མེད་དུ་

ངེས་པའྱི་དཔེར་བརོད།

བྡ་ཚིྡསྦྱརྡིཞིྲ མྡའས(སྡདྲ ྤྡལྟྡབྲ འྤསྡདྲ སྐུ་ྡ་ཚི

བཀའ་སོགས། དབབ་བྱ། འབེབས་བྱེད། ཕབ། ཕོབ་ཅྱིག

སྙུང་བུ་སོགས་ཀྱིས། དབུག་བྱ། འབྱིགས་བྱེད། ཕུག ཕུགས་ཤྱིག

གུར་སོགས། དབུབ་བྱ། འབུབས་བྱེད། ཕུབ། ཕུབས་ཤྱིག

རྒྱུ་ནོར་སོགས། དབུལ་བྱ། འབུལ་བྱེད། ཕུལད། ཕུལད་ཅྱིག

རྱི་མོ་སོགས། དབྱྱི་བྱ། འབྱྱིད་བྱེད། ཕྱི། ཕྱིས་ཤྱིག

སོ་སོགས། དབྱེ་བྱ།  འབྱེད་བྱེད། ཕེ། ཕེས་ཤྱིག

ཁག་སོ་སོར། དབལ་བྱ། འབལ་བྱེད། ཕལད། ཕོལད་ཅྱིག

གཞན་ནོར་སོགས། དབོག་བྱ། འཕོག་བྱེད། ཕོགས། ཕོགས་ཤྱིག

དུས་གསུམ་སྤྱིར་བཏང་བ་ཞེས་བརོད་དོན་ནྱི་སོན་འཇུག་ལྔ་ལས་ཤྱིན་ཏུ་མོ་མ་ཡྱིག་ཕུད།  གཞན་

བཞྱིས་དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་སྟོན་གྱི་ཡོད་པས།  མང་ཆེ་བའྱི་དབང་གྱིས་དེ་ལྟར་བརོད་ཅྱིང་།  

དུས་གསུམ་སྤྱིར་བཏང་བའྱི་བྱ་ཚིག་རྣམས་ལ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕན་བུ་ཡོད་ཀང་ཐུན་མོང་གྱི་

ཁྱད་ཆོས་གཅྱིག་ཡོད་པ་ནྱི།  མགོ་ཅན་གྱི་རྱིགས་གཏན་ནས་མེད་པ་དང་།  སྒ་གདངས་མ་ངེས་

པའ།ོ  །
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སོམ་ནྱི།  

དུས་གསུམ་སྤྱི་ནྱི་བྱ་ཚིག་མ་ནྱིང་དང་།  །

བྱེད་པ་མོས་འཕུལ་བརོད་བདེར་མ་ནྱིང་སྱིད།  །

པ་སེ་ལས་གཞན་འདས་པར་ཕོས་འཕུལ་ཞྱིང་།  །

མགོ་ཅན་མེད་ངེས་སྒ་གདངས་འགྱུར་བའ།ོ  །

གཉྱིས་པ།  དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པ་ནྱི།

༡ མ་འངོས་པ་ལ་སོན་འཇུག་ཕོ་བ་ཡྱིག་གྱི་འཕུལ་ཡོད་པ།  

༢ འདས་ཚིག་ལ་སོན་འཇུག་ཕོ་ཡྱིག་དང་ཡང་འཇུག་གཉྱིས་ཀ་ཡོད།

༣ ད་ལྟ་བ་ལ་སོན་འཇུག་དང་ཡང་འཇུག་གཉྱིས་ཀ་མེད།

༤ སྐབས་འགར་འདས་པ་དང་སྐུལ་ཚིག་ལ་རེས་འཇུག་ས་རྐང་སྦར་བས་ཀང་སྟོན་ནུས།

༥ མྱིང་གཞྱི་མགོ་ཅན་མང་བའྱི་དུས་གསུམ་ཡྱིན།  

ཀ མྱིང་གཞྱི་རྐང་པའྱི་དཔེར་བརོད།

བྡ་ཚིྡསྦྱརྡིཞིྲ མྡའས(སྡདྲ ྤྡལྟྡབྲ འྤསྡདྲ སྐུ་ྡ་ཚི

ར་སོགས། བཞོན་བྱ། ཞོན་བྱེད། བཞོན། ཞོན་ཅྱིག

ཁང་པ་སོགས། བཤྱིག་བྱ། ཤྱིག་བྱེད། བཤྱིགས། ཤྱིགས་ཤྱིག

རྱི་མོ་སོགས། བསུབ་བྱ། སུབ་བྱེད། བསུབས། སུབས་ཤྱིག
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ཁ། བརྩེགས་མའྱི་དཔེར་བརོད།

བྡ་ཚིྡསྦྱརྡིཞིྲ མྡའས(སྡདྲ ྤྡལྟྡབྲ འྤསྡདྲ སྐུ་ྡ་ཚི

དཔེ་དེབ་སོགས། བཀག་བྱ། ཀོག་བྱེད། བཀགས། ཀོགས་ཤྱིག

དར་གོས་སོགས། བཀླུབ་བྱ། ཀླུབ་བྱེད། བཀླུབས། ཀླུབས་ཤྱིག

འཁོར་ལོ་སོགས། བསྐོར་བྱ། སྐོར་བྱེད། བསྐོརད། སྐོརད་ཅྱིག

ཆུ་སོགས། བསྐོལ་བྱ། སྐོལ་བྱེད། བསྐོལད། སྐོལད་ཅྱིག

དྲྱིན་གྱིས། བསྐྱང་བྱ། སྐྱོང་བྱེད། བསྐྱངས། སྐྱོངས་ཤྱིག

འཇྱིགས་པ་ལས། བསྐྱབ་བྱ། སྐྱོབ་བྱེད། བསྐྱབས། སྐྱོབས་ཤྱིག

གནས་གཞན་དུ། བསྐྱལ་བྱ། སྐྱེལ་བྱེད། བསྐྱལད། སྐྱོལད་ཅྱིག

ཁེངས་པ་སོགས། བསྐྱུང་བྱ། སྐྱུང་བྱེད། བསྐྱུངས། སྐྱུངས་ཤྱིག

སྤོད་ངན་སོགས་རྒྱབ་ཏུ། བསྐྱུར་བྱ། སྐྱུར་བྱེད། བསྐྱུརད། སྐྱུརད་ཅྱིག

རང་ལག་སོགས། བསྐུམ་བྱ། སྐུམ་བྱེད། བསྐུམས། སྐུམས་ཤྱིག

ཡྱིག་འཕྱིན། བསྐུར་བྱ། སྐུར་བྱེད། བསྐུརད། སྐུརད་ཅྱིག

ལས་དོན་སོགས། བསྒྲུབ་བྱ། སྒྲུབ་བྱེད། བསྒྲུབས། སྒྲུབས་ཤྱིག

ཁ་ལོ་སོགས། བསྒྱུར་བྱ། སྒྱུར་བྱེད། བསྒྱུརད། སྒྱུརད་ཅྱིག

གཏེར་ཁ་སོགས། བསོག་བྱ། སོག་བྱེད། བསོགས། སོགས་ཤྱིག

དབྱུག་པས། བརེག་བྱ། རེག་བྱེད། བརེགས། རེགས་ཤྱིག

མཚོན་གྱིས། བསྣུན་བྱ། སྣུན་བྱེད། བསྣུནད། སྣུནད་ཅྱིག
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ག འདས་སྐུལ་ལ་ས་མཐའ་སྦར་བའྱི་དཔེ།

བྱ་ཚིག་སྦར་གཞྱི། མ་འངོས་པ། ད་ལྟ་བ། འདས་པ། སྐུལ་ཚིག

ཁོན་པ་སོགས། བརོ་བྱ། རོ་བྱེད། བརོས། རོས་ཤྱིག

གཞན་ནོར། བརྐུ་བྱ། རྐུ་བྱེད། བརྐུས། རྐུས་ཤྱིག

གོ་གནས་སོགས། བསྐོ་བྱ། སྐོ་བྱེད། བསྐོས། སྐོས་ཤྱིག

ཆོས་མཚུངས་སོགས་རྱིགས། བསྒེ་བྱ། སྒེ་བྱེད། བསྒེས། སྒེས་ཤྱིག

རྩྭ་སོགས། བརྔ་བྱ། རྔ་བྱེད། བརྔས། རྔོས་ཤྱིག

འབྲུ་སོགས། བརྔོ་བྱ། རྔོད་བྱེད། བརྔོས། རྔོས་ཤྱིག

རྒྱབ་འབོལ་ལ། བསྙེ་བྱ། སྙེ་བྱེད། བསྙེས། སྙེས་ཤྱིག

མྱིག་གྱིས། བལྟ་བྱ། ལྟ་བྱེད། བལྟས། ལྟོས་ཤྱིག

དབང་དུ། བསྡུ་བྱ། སྡུད་བྱེད། བསྡུས། སྡུས་ཤྱིག

གྲངས་སོགས། བརྩྱི་བྱ། རྩྱི་བྱེད། བརྩྱིས། རྩྱིས་ཤྱིག

ལྟ་བུའ།ོ  །

དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པ་ཞེས་བརོད་དོན་ནྱི།  ད་ལྟ་བ་ལ་སོན་འཇུག་དང་ཡང་འཇུག་གཉྱིས་ཀ་མེད་

པ་དང་།  མ་འངོས་པ་དང་འདས་ཚིག་གཉྱིས་ལ་སོན་འཇུག་ཕོ་ཡྱིག་བ་ཡྱིས་འཕུལ་བས།  བ་ཡྱི་བྱེ་

བག་ཏུ་བྱས་པ་ལྟ་བུའྱི་དབང་གྱིས་དེ་ལྟར་བརོད།  དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ནྱི་མགོ་ཅན་རྱིགས་མང་

བའྱི་སེ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནོ།  །

སོམ་ནྱི།  

འདས་ལ་བས་འཕུལ་ཡང་འཇུག་ཡོད།  །ད་ལྟ་བ་ལ་གཉྱིས་ཀ་མེད།  །

མ་འངོས་འཕུལ་ཡོད་ཡང་འཇུག་མེད།  །སྐུལ་ཚིག་འཕུལ་མེད་ཡང་འཇུག་ཡོད།  །

སྐབས་འགར་འདས་དང་སྐུལ་ཚིག་ལ།  །ས་རྐང་སྦར་བས་འཐུས་པའང་ཡོད།  །



དུསྡིསུམྡགིྡྤདེརྡབརསྤྲ ྤ(ྡདསྲོ

25

སྦོང་ཚན།

ྤ(ྡདསྲདིྡབརྡ་ནྡཐསབསྲ

༡	 དུས་གསུམ་སྤྲི་ལ་ཁྱད་ཆོས་གང་དག་ཚང་དགོས་སམ།	 	སྤྲིར་བཏང་ཞེས་བརོད་དགོས་དོན་གང་

ཡྲིན་ནམ།

༢	 དུས་གསུམ་བེ་བག་པ་ལ་ཁྱད་ཆོས་གང་དག་ཚང་དགོས་སམ།		བེ་བག་པ་ཞེས་བརོད་དགོས་དོན་

གང་ཡྲིན་ནམ།

ིཉིསྡདྲིཤམྡགིྡདུསྡིསུམྡརྣམསྡསྤིྡབེྡབིྡི(ྡཡིནྡ(སསྡའཛཚནྡགིསྲ

མྡའས(སྡདྲ ྤྡལྟྡབྲ འྤསྡདྲ སྐུ་ྡ་ཚི དུསྡིསུམྲ

གཅད་བ། གཅོད་བེད། བཅད། ཆོད་ཅྲིག

བརྩྲི་བ། རྩྲི་བེད། བརྩྲིས། རྩྲིས་ཤྲིག

དབུལ་བ། འབུལ་བེད། ཕུལ། ཕུལ་ཅྲིག

བསད་བ། སོད་བེད། བསད། སོད་ཅྲིག

བརག་བ། རོག་བེད། བརགས། རོགས་ཤྲིག

གཟུང་བ། འཛིན་བེད། བཟུང་། ཟུངས་ཤྲིག

བཞོན་བ། ཞོན་བེད། བཞོན། ཞོན་ཅྲིག

དབབ་བ། འབེབས་བེད། ཕབ། ཕོབ་ཅྲིག

བལྟ་བ། ལྟ་བེད། བལྟས། ལྟོས་ཤྲིག

གཅུན་བ། འཆུན་བེད། བཅུན། ཆུན་ཅྲིག

བསོ་བ། སོ་བེད། བསོས། སོས་ཤྲིག

བཤོ་བ། གཤོ་བེད། བཤོས། ཤོས་ཤྲིག
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ིསུམྡདྲ ིཤམྡདུྡྤདེྡབསནྡདྡལྟརྡབྡ་ཚིྡརྣམསྡཀིྡདུསྡིསུམྡསྐུ་ྡ་ཚིྡྤ(ྡབཅསྡ(སསྡ

བཟུ(ྡནསྡ་ཚིྡསྒྲུབྡརེྡབཟསསྲ

དཔེར་ན།

འགོག-	 	དགག་བ་ཆུ་ཕྲན་དེ་འགོག་བེད་ཀྲི་རགས་རྡོ་བརྩྲིགས་ཏེ།	 	ལམ་སང་ཁོག་ཅྲིག་གསུངས་པ་

ལྟར།		ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་རུབ་ཀྲིས་བཀག་པ་ཡྲིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ།				ཡང་ན།		

བརྩམས་ཟྲིན་པའྲི་སྙན་ངག་ལ་བལྟས་ནས་དགེ་རྒན་གྲིས་བརྩམ་བའྲི་སྙན་ངག་རྩོམས་ཤྲིག་ཅེས་སྐུལ་བ་

ལྟར་སློབ་ཕྲུག་གྲིས་རྩོམ་བཞྲིན་འདུག

བསྒྲུབ།	 ཀོག	 སྐྱེལ།	 འདེམས།		

གདབ།	 གཞར།	 འབུལ།	 འཛུགས།

བསོར།	 བསུབ།	 བརྔ།	 བསྐུས།

བཞིྡདྲི ཤམྡིས་ྡབརསྤྡདྡ་སྡརྟིསྡབཀསྤྡདའིྡབྡ་ཚིྡརྣམསྡདུསྡིསུམྡསྤིྡབེྡབིྡི(ྡ

ཡིནྡ(སསྡའཛཚནྡགིསྡདུསྡིསུམྡརེའུྡམིིྡཏུྡསས(སྲ

དཔེ་དེབ་གང་མང་བཀག༵ས་ཏེ་རྩོམ་སྒྲྲི༵ག་བས་པའྲི་སློ༵བ་དེབ་འཁྲིད་སབས།		རྐང་བརྐྱང༵ས་ལག་བརྐྱངས་

བས་ནས་མ་བསད་པར་བློ་རྲིག་བསྒྲྲི༵མས་ཏེ་ཉན་པ་དང་།		དོན་ལ་བསམ་བློ་གཏོ༵ང་བ།		རྩ་བ་བློར་འཛི༵ན།		

སྒྲུང་རྩོ༵མ་གང་མང་བཀགས་ན་གོ་བས་བློ་རྒྱ་བསྐྱེ༵ད་དེ་རང་གྲི་རྲིག་གནས་ཆུ་ཚད་མཐོར་འདེ༵གས་བེད་

ནུས་པ་ལས།		གསོལ་བ་སོན་ལམ་བཏབ༵་ནས་བསད་ན་གང་ཡང་མྲི་ཡོང་བས་འབད་པ་གཅེས།

དུསྡིསུམྲ མྡའས(སྲ ྤྡལྟྡབྲ འྤསྡདྲ སྐུ་ྡ་ཚི

བེ་བག བཀག ཀོག བཀགས། ཀོགས།

ལྔྡདྲསསབྡ་ནྡ་སྡསསམྡ་ཚིྡརྣམསྡབསྡ་ྡ(ེསྡདརྡགིསྲ
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སློབ་ཚན་བཞི་པ།

དུས་གསུམ་གྱི་དཔེར་བརོད།  (གཉྱིས་པ།)

གསུམ་པ།  དུས་གསུམ་ཐོར་བུ་བ་ནྱི།

༡ མ་འངོས་པ་དང་འདས་ཚིག་ལ་ཕོ་ཡྱིག་བ་ཡྱི་འཕུལ་ཡོད་པ།  

༢ ད་ལྟ་བ་ལ་མོ་ཡྱིག་འ་ཡྱིས་འཕུལ་ཞྱིང་བརོད་བདེར་མ་ནྱིང་ཐོབ་པའང་ཡོད།

༣ སྐུལ་ཚིག་ལ་ཕལ་ཆེར་འཕུལ་མེད།  སྐབས་འགར་འདས་སྐུལ་ལ་ས་རྐང་སྦར་བས་

འཐུས་པ།

བྱེད་ཚིག་མོ་འ་ཡྱིག་དང་མ་ནྱིང་ག་ད་གཉྱིས་ཀྱི་འཕུལ་ཡོད་ཀྱི་དཔེར་བརོད།

བྡ་ཚིྡསྦྱརྡིཞིྲ མྡའས(སྡདྲ ྤྡལྟྡབྲ འྤསྡདྲ སྐུ་ྡ་ཚི

ཐག་པས། བཀྱིག་བྱ། འཁྱྱིག་བྱེད། བཀྱིགས། ཁྱྱིགས་ཤྱིག

ཞབས་ཀྱིས། བཅག་བྱ། འཆག་བྱེད། བཅགས། ཆོགས་ཤྱིག

ལག་ཏུ་གྲྱི་སོགས། བཅང་བྱ། འཆང་བྱེད། བཅངས། ཆོངས་ཤྱིག

ཐག་པས། བཅྱིང་བྱ། འཆྱིང་བྱེད། བཅྱིངས། ཆོངས་ཤྱིག

ར་སོགས། བཅྱིབ་བྱ། འཆྱིབ་བྱེད། བཅྱིབས། ཆྱིབས་ཤྱིག

ཆུ་སོགས། བཅུ་བྱ། འཆུ་བྱེད། བཅུས། ཆུས་ཤྱིག



བརྡ་སྤྲ

28

ནོར་སོགས་གཞན་ལ། བཅོལ་བྱ། འཆོལ་བྱེད། བཅོལད། ཆོལད་ཅྱིག

གྲོ་ཕེ་སོགས། བཏག་བྱ། འཐག་བྱེད། བཏགས། འཐོགས་ཤྱིག

ཕྱུགས་སོགས། བདའ་བྱ། འདེད་བྱེད། བདས། དེད་ཅྱིག

གད་མོ། བགད་བྱ། དགོད་བྱེད། བགད། དགོད་ཅྱིག

རྒྱུ་ནོར་སོགས། བསག་བྱ། གསོག་བྱེད། བསགས། སོག་ཅྱིག

ལྟ་བུའ།ོ  །

དུས་གསུམ་འདྱིར་ཐོར་བུ་བ་ཞེས་བརོད་དོན་ནྱི།  མྱིང་གཞྱི་རྐང་པ་དང་འདོགས་ཅན་ལས་མགོ་

ཅན་མེད་ཅྱིང་།  དུས་གསུམ་གཞན་ལས་བྱ་ཚིག་ཉུང་བས་ཐོར་བུ་བ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན།

སོམ་ནྱི།  

འདས་དང་མ་འངོས་གཉྱིས་པོ་ལ།  །

འཕུལ་བྱེད་ཕོ་ཡྱིག་ཁོ་ནར་ངེས།  །

ད་ལྟ་བ་ལ་འཕུལ་བྱེད་མོ།  །

བརོད་བདེར་མ་ནྱིང་ཐོབ་པའང་ཡོད།  །

སྐུལ་ཚིག་ཕལ་ཆེར་འཕུལ་བྱེད་སོངས།  །
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བཞྱི་པ།  དུས་གསུམ་ཁྱབ་མཉམ་ནྱི།  

༡ དུས་གསུམ་སྐུལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་སོན་འཇུག་གཅྱིག་ངེས་པ།

༢ དུས་གསུམ་སྐུལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་སོན་འཇུག་མེད་པ།  

༣ སྐུལ་ཚིག་ལ་འཕུལ་ཡྱིག་མང་བ་ཡོད་པ།

ཀ དུས་གསུམ་སྐུལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་སོན་འཇུག་གཅྱིག་ངེས་པའྱི་དཔེར་བརོད།

བྡ་ཚིྡསྦྱརྡིཞིྲ མྡའས(སྡདྲ ྤྡལྟྡབྲ འྤསྡདྲ སྐུ་ྡ་ཚི

རྩོམ་རྱིགས་སོགས། མཁས་བྱ། མཁས་བྱེད། མཁས།

ལྕགས་རྱིགས་སོགས། མགར་བྱ། མགར་བྱེད། མགརད། མགོར་ཅྱིག

བོ་ཡྱིད། མགུ་བྱ། མགུ་བྱེད། མགུ།

ལས་སོགས། མངག་བྱ། མངག་བྱེད། མངགས། མངོགས་ཤྱིག

གཞན་དོན། མཛད་བྱ། མཛད་བྱེད། མཛད། མཛོད་ཅྱིག

ལག་པས། འཇུ་བྱ། འཇུ་བྱེད། འཇུས། འཇུས་ཤྱིག

ཁས། འཆེ་བྱ། འཆེ་བྱེད། འཆེས། འཆེས་ཤྱིག

ཀོ་བ་སོགས། མཉེ་བྱ། མཉེད་བྱེད། མཉེས། མཉེས་ཤྱིག

ཕན་ཚུན། དཀྲུག་བྱ། དཀྲུག་བྱེད། དཀྲུགས། དཀྲུགས་ཤྱིག

སེམས་མ་རངས་པའྱི། འཁང་བྱ། འཁང་བྱེད། འཁངས། འཁངས་ཤྱིག

ནད་ཀྱིས། འཁུན་བྱ། འཁུན་བྱེད། འཁུན།

ཤྱིང་སོང་སོགས་ལ། འཁྱུད་བྱ། འཁྱུད་བྱེད། འཁྱུད། འཁྱུད་ཅྱིག

ལས་རྒྱུན་སོགས། འཁྱོང་བྱ། འཁྱོང་བྱེད། འཁྱོངས། འཁྱོངས་ཤྱིག

དུས་སོགས། འགང་བྱ། འགང་བྱེད། འགངས།
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འདོད་པ་སོགས། འཇོ་བྱ། འཇོ་བྱེད། འཇོས། འཇོས་ཤྱིག

གྲངས་སོགས། བགྲང་བྱ། བགྲང་བྱེད། བགྲངས། བགྲོངས་ཤྱིག

ཉམ་ཆུང་ལ། བརྙས་བྱ། བརྙས་བྱེད། བརྙས། བརྙས་ཤྱིག

ལོ་རྒྱུས་སོགས། བསྙད་བྱ། བསྙད་བྱེད། བསྙད། བསྙད་ཅྱིག

འགྲམ་དུ། གཏུག་བྱ། གཏུག་བྱེད། གཏུགས། གཏུགས་ཤྱིག

ཚལ་སོགས། གཏུབ་བྱ། གཏུབ་བྱེད། གཏུབས། གཏུབས་ཤྱིག

ཁ།  དུས་གསུམ་སྐུལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་སོན་འཇུག་མེད་པའྱི་དཔེར་བརོད།

བྡ་ཚིྡསྦྱརྡིཞིྲ མྡའས(སྡདྲ ྤྡལྟྡབྲ འྤསྡདྲ སྐུ་ྡ་ཚི

འགྲམ་པ་སོགས། སྐྲང་བྱ། སྐྲང་བྱེད། སྐྲངས།

སྤོད་བཟང་། གོམས་བྱ། གོམས་བྱེད། གོམས།

སྡུག་བསལ་ལས། གྲོལ་བྱ། གྲོལ་བྱེད། གྲོལད། གྲོལད་ཅྱིག

ག་འཁོར་སོགས། ག་བྱ། ག་བྱེད། གས། གོས་ཤྱིག

ལམ་དུ། ཆས་བྱ། ཆས་བྱེད། ཆས། ཆས་ཤྱིག

དངོས་ཆས་སོགས། ཉར་བྱ། ཉར་བྱེད། ཉརད། ཉརོད་ཅྱིག

ས་སོལ་སོགས། ཉམས་བྱ། ཉམས་བྱེད། ཉམས།

མེ་ཏོག་སོགས། རྙྱིད་བྱ། རྙྱིད་བྱེད། རྙྱིད།

དགོས་དོན་སོགས། རོགས་བྱ། རོགས་བྱེད། རོགས། རོགས་ཤྱིག

ནོར་རྫས་སོགས། སྟེར་བྱ། སྟེར་བྱེད། སྟེརད། སྟེརད་ཅྱིག

བྱ་སོགས་ནམ་མཁར། ལྡྱིང་བྱ། ལྡྱིང་བྱེད། ལྡྱིངས། ལྡོངས་ཤྱིག
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ལྟ་བུའ།ོ  །

དུས་གསུམ་འདྱིར་ཁྱབ་མཉམ་ཞེས་བརོད་དོན་ནྱི།  དུས་གསུམ་སྐུལ་ཚིག་དང་བཅས་པར་སོན་

འཇུག་དང་མྱིང་གཞྱི་འགྱུར་བ་མེད་པར་ཁྱབ་མཉམ་དུ་འཇུག་པས་ན་དེ་ལྟར་བརོད་པ་ཡྱིན།  

སོམ་ནྱི།

ཤྱིན་ཏུ་མོས་གཙོས་སོན་འཇུག་རྣམས།  །

བདག་གཞན་དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལ།  །

བྱེ་བག་ཕེ་བ་མ་ཡྱིན་པར།  །

འཇུག་ཕྱིར་ཁྱབ་མཉམ་ཞེས་སུ་བཏགས།  །



བརྡ་སྤྲ
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སྦོང་ཚན།

ྤ(ྡདསྲདིྡབརྡ་ནྡཐསབསྲ

༡	 དུས་གསུམ་ཐོར་བུ་བ་ལ་ཁྱད་ཆོས་གང་དག་ཚང་དགོས་སམ།		ཐོར་བུ་བ་ཞེས་བརོད་དགོས་དོན་

གང་ཡྲིན་ནམ།

༢	 དུས་གསུམ་ཁྱབ་མཉམ་ལ་ཁྱད་ཆོས་གང་དག་ཚང་དགོས་སམ།	 	ཁྱབ་མཉམ་ཞེས་བརོད་དགོས་

དོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ིཉིསྡདྲ ིཤམྡདུྡྤདེྡབསནྡདྡལྟརྡབྡ་ཚིྡརྣམསྡ་ྡདུསྡིསུམྡསྐུ་ྡ་ཚིྡྤ(ྡབཅསྡ་ཚིྡ

སྒྲུབྡརེྡབཟསསྲ

དཔེར་ན།

འཐག	 	 -	 	 བཏག་བའྲི་ཡོས་དེ་སྣུམ་འཁོར་ནང་བཞག་སེ།	 	 འཐག་བེད་ཆུ་འཐག་ཁང་དུ་བསྐྱལ་ནས་

འཐོགས་ཤྲིག་ཟེར་བ་ལྟར་བཏགས་ཏེ།		སྤགས་བརྲིས་ནས་བཟས་པ་ཡྲིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ།		

ཡང་ན།		མཇལ་བའྲི་བླ་མ་ལ་མཇོལ་ཅྲིག་གསུངས་པ་བཞྲིན་ཁ་སང་མཇལ་བ་མ་ཟད་དེ་རྲིང་ཡང་མཇལ་

བཞྲིན་ཡོད་ལྟ་བུའོ།		།		

འཁྱོངས།	 བགང་།	 མངག	 གཏུབ།

བཅག	 བཅྲིངས།	 བསགས།	 གླས།	

སེར།	 རོགས།	 དཀྲུགས།	 འཇུས།

ིསུམྡདྲིཤམྡགིྡདུསྡིསུམྡརྣམསྡཐསརྡབུྡབྡྤ(ྡཁྱབྡམཉམྡི(ྡཡིནྡ(སསྡའཛཚནྡགིསྲ

མ་འོངས་པ། ད་ལྟ་བ། འདས་པ། སྐུལ་ཚིག དུས་གསུམ།

མཛད་བ། མཛད་བེད། མཛད། མཛོད་ཅྲིག

བསྙད་བ། བསྙད་བེད། བསྙད། བསྙད་ཅྲིག
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བཀྲིག་བ། འཁྱྲིག་བེད། བཀྲིགས། ཁྱྲིགས་ཤྲིག

བཅྲིང་བ། འཆྲིང་བེད། བཅྲིངས། ཆོངས་ཤྲིག

འཁང་བ། འཁང་བེད། འཁངས། འཁངས་ཤྲིག

བགང་བ། བགང་བེད། བགངས། བགོངས་ཤྲིག

འཇུ་བ། འཇུ་བེད། འཇུས། འཇུས་ཤྲིག

གཏུབ་བ། གཏུབ་བེད། གཏུབས། གཏུབས་ཤྲིག

གོལ་བ། གོལ་བེད། གོལད། གོལད་ཅྲིག

ལྲིང་བ། ལྲིང་བེད། ལྲིངས། ལོངས་ཤྲིག

བཞིྡདྲིཤམྡིས་ྡབརསྤྡདྡ་སྡརྟིསྡབཀསྤྡདའིྡབྡ་ཚིྡརྣམསྡདུསྡིསུམྡཐསརྡབུྡབྡྤ(ྡ

ཁྱབྡམཉམྡི(ྡཡིནྡ(སསྡའཛཚནྡགིསྡདུསྡིསུམྡརེའུྡམིིྡཏུྡསས(སྲ

བོད་ཀྲི་རྲིག་གཞུང་ལ་མཁས༵་པའྲི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཆེ་གེ་མོས་དེང་རབས་སློབ་གསོའྲི་ལྟ་གྲུབ་མཛད༵་

པ་དང་།		ས་གནས་འདྲིར་ཞབས་ཀྲིས་བཅ༵གས་ཏེ་ལག་བསར་དགོས་པའྲི་མང༵ག་བཅོ༵ལ་གནང་བ་ཁས་

འཆེ༵ས་ན་ཡང་།	 	བས༵གས་པའྲི་དངུལ་དེ་ཕོན་ཆེན་མེད་སབས་འགོ་གོན་ལེང་མྲིན་ལ་བརེན་ནས་ལས་

འཆར་དེ་ཕར་འགང༵ས་བེད་དགོས་བྱུང་།		

དུས་གསུམ། མ་འོངས་པ། ད་ལྟ་བ། འདས་པ། སྐུལ་ཚིག

ཁྱབ་མཉམ། མཁས། མཁས། མཁས།

ལྔྡདྲསསབྡ་ནྡ་སྡསསམྡ་ཚིྡརྣམསྡབསྡ་ྡ(ེསྡདརྡགིསྲ
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གློ་རློགས་ནུས་རྩལ།

སེ་ཚན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གོ་རོགས་ནུས་རྩལ་ཆེད་སློབ་ཚན་གཉྱིས་བཀོད་སྒྱིག་བྱས་ཡོད།  སློབ་

ཚན་ས་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ།  བོད་རྒྱལ་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པོ་ནས་གང་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་

བར་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་།  རྱིག་གནས།  དཔལ་ཡོན་སོགས་དར་སྟངས་དང་།  མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་

གྱི་རྱིག་གནས་དང་དཔལ་ཡོན་དར་བ་ལ་མྱི་རབས་མང་པོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའྱི་བརྒྱུད་

རྱིམ་ཚིག་གྱི་ཕེང་བར་སེལ་ཡོད་སྟབས།  ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་རབས་འབྱི་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་

དགོས།

སློབ་ཚན་འདྱི་གཉྱིས་དགེ་རྒན་གྱི་ལམ་སྟོན་འགོ  སློབ་ཕྲུག་རྣམས་སེ་ཚན་དུ་བགོ་བའམ།  

སློབ་ཕྲུག་སོ་སོར་ཀོག་ཏུ་བཅུག་སྟེ།  རྩོམ་ཡྱིག་གྱི་སྤྱི་ཁོག་གོ་བ་ལེན་སྟངས་དང་།  ནང་

གསེས་ཀྱི་དོན་གནད་ཟྱིན་བྱིས་སུ་བཀོད་དེ།  གོ་རོགས་ཀྱི་ནུས་པ་མཐོར་འདེགས་ཆེད་སྦོང་

བརར་སྤོད་དགོས།
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སློབ་ཚན་ལྔ་པ།

བོད་དུ་རྱིག་གནས་དར་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ།  

(དང་པོ།)

༄༅།  །རད་བྱུང་ཐུགས་བསྐྱེད་མཚོ་ལས་ལེགས་འཁྲུངས་ཤྱིང་།  །ལུང་རོགས་རྱིན་ཆེན་རྡུལ་མང་

རབ་ཏུ་སྤུངས།  །སྐུ་བཞྱིའྱི་བང་རྱིམ་མཆོག་ཏུ་མཛེས་པ་ཡྱི།  །བཤེས་གཉེན་ལྷུན་པོ་རག་ཏུ་རྒྱལ་

གྱུར་ཅྱིག  །སོན་བྱོན་མཁས་པའྱི་འཕྱིན་ལས་རླབས་ཀྱི་ཕེང་།  །བླུན་རོངས་བྱྱིས་པ་སྐྲག་པའྱི་རྒྱུར་

གྱུར་མོད།  །དོན་ལྡན་གཟྱིགས་པ་རྣོ་བའྱི་སྐྱེས་བུ་དག  །དགའ་བས་ལག་པད་སྙྱིང་གའྱི་ངོས་སུ་

ཟུམ།  །དེ་ལྟའྱི་བྱུང་བ་ཕྱུགས་རྫྱིའྱི་གྱིང་བུའྱི་སྒ།  །རྒན་པོ་སྐྱོ་བ་སངས་པའྱི་གྲོགས་སུ་སྦྲན།  །སྐལ་

མཉམ་ཁྱོད་ཀང་རྣ་བ་ཅུང་གཏོད་ལ།  །དགའ་བའྱི་འཛུམ་ཞལ་ཅུང་ཟད་སྟོན་ཅྱིག་ཨང་།  །

དེ་ལ་འདྱིར་བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་དར་ཚུལ་བཤད་པ་ལ།  

བསྟན་པ་སྔ་དར་གི་སྐབས་སུ་བློད་དུ་རིག་གནས་དར་ཚུལ།  

བོད་སྤྱི་ལ་དབང་བའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པོ་ཡྱིན་ལ།  དེ་ནས་མུ་ཁྱི་བཙན་པོ།  དེང་

ཁྱི་བཙན་པོ།  ཤོ་ཁྱི་བཙན་པོ། (སོ་ཁྱིའང་ཟེར།)  མེར་ཁྱི་བཙན་པོ།  གདགས་ཁྱི་བཙན་པོ།  སྱིབ་ཁྱི་

བཙན་པོ་སྟེ་གནམ་གྱི་ཁྱི་བདུན་དུ་གྲགས་པ་འདྱི་དག་གྱི་དུས་སུ་རྱིག་གནས་སོགས་དར་ཚུལ་གྱི་

ལོ་རྒྱུས་མ་མཐོང་།  
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དེ་ནས་གྲྱི་གུམ་བཙན་པོ།  རྒྱལ་པོ་འདྱིས་བོན་པོ་དང་འཐབ་པའྱི་དུས་སུ་ཁབ་1བངས་པས་ཁབ་

སྤོད་པའྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་ཟེར།  

དེ་ནས་སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ།  དེའྱི་བོན་པོ་རུ་ལས་སྐྱེས་ནྱི་འཕྲུལ་བོན་མཛངས་པའྱི་མྱི་བདུན་གྱི་ཐོག་

མ་ཡྱིན་ལ།  རྒྱལ་བོན་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ལ་ཐོང་གཤོལ་2བཟོ་བ་དང་ཞྱིང་ལ་ཆུ་འདྲེན་པ་སོགས་

ཞྱིང་ལས་དར་བའྱི་འགོ་ཚུགས་པ་དང་།  གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་ཀྱི་རོའྱི་གཏེར་ཁ་ཕུད་དེ་

བཞུ་ལེན་སོགས་བཟོ་ལས་ཅུང་དར་བ་དང་།  ཆུ་ལ་ཟམ་འཛུགས་པ་སོགས་འགྲྱིམ་འགྲུལ་གྱི་ལམ་

སོགས་ལའང་ཡར་རྒྱས་ཆེ་ཙམ་བྱུང་བ་དང་།  ཡང་འདྱིའྱི་དུས་བོན་སྒྲུང་ལྡེའུ་གསུམ་བྱུང་བ་རྱིག་

གནས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བརྩྱི།  བོན་ནྱི་དགེ་སྒྲུབ་ལྷ་མཆོད་འདྲེ་འདུལ་མོ་རྩྱིས་སོགས་དང་།  སྒྲུང་ནྱི།  

རོ་ལངས་གསེར་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུང་དང་།  མ་སངས་སྒྲུང་དང་།  མཆྱིལ་བའྱི་སྒྲུང་སོགས་ཉན་བཤད་དང་།  

ལྡེའུ་ནྱི་ཁེད་3འཇོག་པ་སྟེ།  དཔེར་ན།  ཐེམ་གཉེར་ལྦ་བ་ཆེ་(སང་།)ཅྱི་ཡྱིན་ཞེས་འདྲྱི་བ་ལྟ་བུའ།ོ  །

དེ་ནས་ཨེ་ཤོ་ལེགས།  འདྱིའྱི་བོན་པོ་ལྷ་བུ་མགོ་དཀར་ནྱི།  འཕྲུལ་བོན་མཛངས་མྱི་བདུན་གྱི་གཉྱིས་

པ་ཡྱིན།  ཞྱིང་ལ་དོར་ཁ་བརྩྱིས།  འབོག་ལ་ཐུལ་བརྩྱིས་བྱས།  ཕུ་ཆུ་མདའ་རུ་དྲངས་ཏེ་མདའ་ཞྱིང་

ཆུ་མ་རྒྱ་ཆེར་བཟོས།  ཨེ་ཤོ་ལེགས།  དེ་ནས་དེ་ཤོ་ལེགས།  ཐྱི་ཤོ་ལེགས།  གུ་རུ་ལེགས།  འབོང་ཞྱི་

ལེགས།  ཨྱི་ཤོ་ལེགས་ཏེ་སའྱི་ལེགས་དྲུག་དང་།  

དེ་ནས་ཟ་ནམ་ཟྱིན་ལྡེ།  ལྡེ་འཕྲུལ་ནམ་གཞུང་བཙན།  སེ་སྣོལ་ནམ་ལྡེ།  སེ་སྣོལ་བོ་ལྡེ།  ལྡེ་སྣོལ་

ནམ།  ལྡེ་སྣོལ་བོ།  ལྡེ་རྒྱལ་པོ།  ལྡེ་སྤྱིན་བཙན་ཏེ་ལྡེ་བརྒྱད་དང་།  

དེ་ནས་རྒྱལ་ཏོ་རྱི་ལོང་བཙན།  ཁྱི་བཙན་ནམ།  ཁྱི་སྒ་དཔུང་བཙན།  ཁྱི་ཐོག་རེ་བཙན་ཏེ་འགོ་གྱི་

བཙན་བཞྱི།  

དེ་ནས་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རྱི་ཡྱིན་ལ།  འདྱིའྱི་དུས།  སང་སྐོང་ཕག་རྒྱ་བ་དང་།  མདོ་སེ་ཟ་མ་ཏོག་གྱི་གེགས་

1 མཚོན་ཆ་འགོག་བྱེད་ལྭ་བ་ཐོག་ལ་ལྕགས་རྱིགས་ལེབ་མོར་བསྒྱིགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་།

2 ས་ཞྱིང་རོ་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཆའམ་ཡོ་བྱད་ཅྱིག

3 གབ་ཚིག་གྱི་དོན།
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བམ་4འབྱོར་ཡང་དོན་མ་གོ་བར་གཉན་པོ་གསང་བ་ཞེས་མྱིང་བཏགས་ནས་ཕག་མཆོད་བྱས།  

ཡང་རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་དུས།  འཕགས་ཡུལ་གྱི་སྨན་པ་སྙན་གྲགས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་སྨན་པ་བམ་ཟེ་རྒྱུན་

ཤེས་ཞེས་བྱ་བའྱི་སློབ་མ།  རྒྱལ་པོ་རྔ་ཆེན་པོའྱི་བུ་བྱི་བྱྱི་དགའ་བྱེད་དང་།  བམ་ཟེ་དྲྱིལ་བཟོ་མའྱི་

བུ་མོ་བྱི་ལྷ་དགའ་མཛེས་གཉྱིས་བོད་ཡུལ་དུ་བྱོན་ཏེ་གསོ་དཔད་སྨན་གྱི་རྱིག་པ་སེལ་བས།  སྙན་

གྲགས་རྒྱས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རྱིས་གསན་ནས།  ཕོ་བང་ཡུམ་བུ་བ་སང་དུ་སྤན་དྲངས།  བསྙེན་

བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱས།  རྒྱལ་པོའྱི་བུ་མོ་ལྷ་ལྕམ་ཡྱིད་ཀྱི་རོལ་ཆ་ཞེས་བྱ་བ།  སྨན་པ་བྱི་

བྱྱི་དགའ་བྱེད་ལ་ཡུམ་དུ་ཕུལ།  ལྷ་ལྕམ་ཡྱིད་ཀྱི་རོལ་ཆ་ལ་སྨན་པ་དུང་གྱི་ཐོར་ཅོག་ཅན་འཁྲུངས།  

སྨན་པ་མཁས་པར་གྱུར།  སྨན་པ་བྱི་བྱྱི་དགའ་བྱེད་དང་།  བྱི་ལྷ་དགའ་མཛེས་གཉྱིས་ཀྱིས།  རེག་

པ་རྩའྱི་མདོ།  འཚོ་བ་ཟས་ཀྱི་མདོ།  སྦོར་བ་སྨན་གྱི་མདོ།  གཏར་སེག་5དཔད་ཀྱི་མདོ།  ར་ཆས་

བཟོའྱི་མདོ་རྣམས་དང་།  གཞན་ཡང་རྩ་འགྲེལ་འགྲེལ་བཤད་ཁོག་དབུག  ས་དཔད་ལག་ལེན་དང་

བཅས་པ་གནང་སྟེ།  གསོ་རྱིག་དར་བར་མཛད་ནས་སླར་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་བཞུད།  

སྨན་པ་དེ་གཉྱིས།  རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ།  རྒྱ་ནག  ལྱི་ཡུལ།  བལ་ཡུལ་རྣམས་སུ་ཕེབས་པའྱི་རེས་སུ།  

བོད་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པར་གཡུ་ཐོག་རྣམ་ཐར་ལས་གསུངས་པས།  ཁོང་གཉྱིས་ཀྱིས་སྐད་ཡྱིག་མང་

པོ་ཞྱིག་མཁྱེན་པ་འདྲ་ལ།  དེ་དུས་བོད་རང་གྱི་ཡྱི་གེ་འབྱི་བའྱི་སོལ་མེད་གཤྱིས།  ལེགས་སྦར་གྱི་

ཡྱི་གེ་དང་།  ཡྱིག་རྱིགས་གཞན་གྱི་སྟེང་ནས་ཀང་གསོ་རྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་འདུག་གོ།  །

དེ་ནས་ཁྱི་གཉན་གཟུངས་བཙན།  སྨན་པ་དུང་གྱི་ཐོར་ཅོག་ཅན་རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་ཡང་བ་སྨན་པ་

མཛད་དེ་གསོ་རྱིག་གྱི་རྒྱུན་འཛིན་སེལ་གནང་།  

དེ་ནས་འབོང་གཉན་ལྡེའུ།  རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་ཀྱི་བ་སྨན་ནྱི།  དུང་གྱི་ཐོར་ཅོག་གྱི་སས་བོ་

གྲོས་ཆེན་པོས་མཛད།  

4 ཡྱི་གེ་བྱིས་པའྱི་གེགས་བུའམ་ཚལ་བུ་མང་པོ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པའྱི་དཔེ་ཆ།

5 ཚ་བའྱི་ནད་ཀྱི་རོ་མ་ཕྱིར་དབྱུང་ཆེད་ཁག་རྩའྱི་གཏར་དམྱིགས་སྟེང་གཏར་བ་དང་།  གྲང་བའྱི་ནད་ཀྱི་སྟོབས་གཞོམ་ཆེད་མེ་བཙའྱི་

གསང་དམྱིགས་སྟེང་བསེགས་པའྱི་དོན།
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དེ་ནས་སྟག་རྱི་གཉན་གཟྱིགས།  འདྱི་ཆུང་དུས་དམུས་ལོང་6ཡྱིན་ལ།  མྱིང་ལ་དཀོན་པ་བཀྲ་ཟེར།  

ཕྱིས་སུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཕན་འ་ཞ་ཞེས་པའྱི་ཁམས་རྒྱལ་འ་ཞ་རེ་བྱ་བའྱི་སྨན་པ་མཁས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་

བོས་ནས།  སྨན་དཔད་ཀྱིས་སྤན་ལོང་བ་སོས།  མྱིག་ལོང་བ་སོས་ནས་སྟག་མོའྱི་རྱི་ལ་རྱི་དྭགས་

གཉན་ཡོད་པ་གཟྱིགས་པས།  སྟག་རྱི་གཉན་གཟྱིགས་སུ་གྲགས།  དེ་ནས་རྒྱལ་སར་འཁོད་དུས་

སྨན་པ་བོ་གྲོས་མཚུངས་མེད་ཀྱི་བུ་བོ་གྲོས་རབ་གསལ་བ་སྨན་པ་མཛད།  འདྱི་དུས་ཁྱི་ངོར་སྣང་

བཙན་མོང་གྱི་བུས་བོན་བྱས་ཏེ་བེ་དང་སང་བཅོས།  འབྲུ་མར་འཇལ་བྱེད་བཟོས།  ལས་སེབ་དང་

ཚོང་བྱེད་སོགས་དར་རྒྱས་བཏང་།  བོན་འདྱི་ནྱི་མཛངས་མྱི་བདུན་གྱི་གསུམ་པ་ཡྱིན།  

དེ་ནས་གནམ་རྱི་སོང་བཙན།  འདྱི་དུས་དཔའ་སྣང་བཞེར་སོགས་ཀྱིས་བོན་བྱས་ཏེ།  མྱི་ཁ་ཤས་རྒྱ་

ནག་ཏུ་མངགས་ནས་རྩྱིས་དང་སྨན་བསླབས།  བྱང་གྱི་ཚྭ་གཏེར་ཕུད།  བོ་གྲོས་རབ་གསལ་གྱི་བུ་

བོ་གྲོས་རྒྱལ་མཛོད་རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་བ་སྨན་པ་མཛད།  སྨན་རྩྱིས་ཀྱི་རྱིག་གནས་དར་རྒྱས་བྱུང་ངོ་།  །

དེ་ནས་སོང་བཙན་སམ་པོས་རྒྱལ་སྱིད་བཟུང་།  བོ་གྲོས་རྒྱལ་མཛོད་ཀྱི་བུ་བོ་གྲོས་བཤེས་གཉེན་

རྒྱལ་པོའྱི་བ་སྨན་པ་མཛད།  ཐོན་མྱི་སམ་བྷོ་ཊ་དང་།  སྟག་ལོ་དེ་ཁོང་སོགས་མྱི་བཅུ་དྲུག་ཡྱི་གེ་

སློབ་ཏུ་བཏང་།  དེ་རྣམས་འཕགས་ཡུལ་དུ་སླེབས་ནས།  ཐོན་མྱི་སམ་བྷོ་ཊས་བམ་ཟེ་ལྱི་བྱྱིན་ཀ་

ར་དང་སློབ་དཔོན་ལྷ་རྱིག་པའྱི་སེང་གེ་སོགས་པཎྱིཏ་མང་པོ་བསྟེན་ནས་སྐད་ཡྱིག་མང་པོ་དང་

སྒ་ཚད་སོགས་ཕྱི་ནང་གྱི་རྱིག་གནས་མང་པོ་བསླབས།  ཕྱིར་བོད་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་བོད་ཀྱི་

ཡྱིག་གཟུགས་གསར་བཟོ་གནང་སྟེ།  བོད་རང་གྱི་སྐད་ཀྱི་སྟེང་ནས་ཡྱི་གེ་འབྱི་བའྱི་སོལ་བཏོད།  

དབྱངས་གསལ་སོན་རེས་མགོ་འདོགས་སོགས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ།  བར་སྤོད་པའྱི་

གཞུང་བརྒྱད་མཛད་དོ།  །

དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཡོན་ཏན་གྱི་རྩ་བ་བོད་རང་གྱི་ཡྱི་གེ་འབྱི་བའྱི་སོལ་ཡོད་པར་གྱུར་ནས།  ཡུལ་

ཁམས་གཞན་ལ་ཡོད་པའྱི་རྱིག་པའྱི་གནས་དག་བོད་རང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའྱི་མགོ་

བརྩམས་སོ།  །

6 སྐྱེ་དུས་ནས་མྱིག་ལོང་བའྱི་དོན།
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དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སོང་བཙན་གྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་མང་པོ་བཞེངས་ནས།  ལོ་ཙཱ་བའྱི་ཐོག་མ་

ཐོན་མྱི་སམ་བྷོ་ཊས་སྤན་དྲངས་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་པའྱི་གནས་མཐའ་དག་བོད་སྐད་ལ་སྒྱུར་ཅྱིག་

གསུངས་པ་བཞྱིན།  རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་ཀུ་ས་ར་དང་།  བམ་ཟེ་ཤང་ཀ་ར།  སློབ་དཔོན་ལྱི་བྱྱིན།  

བལ་པོའྱི་སློབ་དཔོན་ཤྱི་ལ་མཉྫུ།  ཁ་ཆེའྱི་སློབ་དཔོན་ཏ་ནུ་ཏ་དང་།  གྷ་ནུ་ཏ།  རྒྱ་ནག་གྱི་སློབ་

དཔོན་ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་དེ་བ་ཚེ་རྣམས་སྤན་དྲངས་ཏེ།  བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཐོན་མྱི་སམ་བྷོ་ཊ་དང་།  དེའྱི་

མཆན་བུ་ངྷར་ཀོ་ཤ  ཨ་ལོ་ཀ  ཡེ་ཤེས་དཔལ་སོགས་ཀྱིས་ལོ་ཙཱ་བྱས།  དེ་རྣམས་ལས་རྒྱ་གར་གྱི་

སློབ་དཔོན་ཀུ་ས་རའྱི་ཡོན་བདག་བལ་བཟའ་ཁྱི་བཙུན་གྱིས་བྱས།  ལོ་ཙཱ་བ་ཐོན་མྱིས་བྱས།  བམ་

ཟེ་ཤང་ཀ་རའྱི་ཡོན་བདག་རྒྱལ་པོས་བྱས།  ལོ་ཙཱ་བ་ངྷར་ཀོ་ཤས་བྱས།  རྒྱ་ནག་གྱི་མཁན་པོའྱི་

ཡོན་བདག་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོས་བྱས།  ལོ་ཙཱ་བ་ཡང་ཀོང་ཇོ་ཉྱིད་དང་ལྷ་ལུང་རོ་རེ་དཔལ་གྱིས་བྱས།  

བལ་པོ་དང་ཁ་ཆེའྱི་ཡོན་བདག་བལ་བཟའ་ཁྱི་བཙུན་གྱིས་བྱས།  ལོ་ཙཱ་བ་ཡང་ཁྱི་བཙུན་ཉྱིད་དང་

ཐོན་མྱིས་བྱས་ས།ོ  །

རྒྱལ་པོའྱི་བཀའ་བཞྱིན།  སློབ་དཔོན་ཀུ་ས་རས་མངོན་པའྱི་སེ་དང་།  ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐོར་

བསྒྱུར།  བལ་པོའྱི་སློབ་དཔོན་སོགས་ཀྱིས་མདོ་སེའྱི་སེ་དང་།  ཕལ་ཆེན།  སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་

མདོ་རྒྱུད་རྣམས་བསྒྱུར།  བམ་ཟེ་ཤང་ཀ་རས་འདུལ་བའྱི་སེ་དང་ཀྲྱི་ཡའྱི་མདོ་རྒྱུད་རྣམས་བསྒྱུར།  

རྒྱ་ནག་གྱི་མཁན་པོས་སྨན་དང་དཔད་ལ་སོགས་པ་བསྒྱུར།  དེ་དག་གྱི་སྐབས་སུ་ལོ་པཎ་རྣམས་ལ་

གསེར་དངུལ་གྱི་འབུལ་བ་སོགས་བསྙེན་བཀུར་རད་དུ་བྱུང་བ་བྱས་སོ།  །

སྐྱེ་བོ་བོ་དམན་པ་རྣམས་ལ་ལུང་གྱི་ཆོས་གོ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་གཟུངས་ཀྱི་སྙེ་མ་སོགས་སྒྲུང་

བསླབས།  རྱིགས་པའྱི་ཆོས་གོ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ལྡེའུ་(ཁེད།)བསླབས།  ཞང་ཞུང་ཡུལ་ནས་བོན་པོ་

ཞང་ཞུང་ལྷ་སེ་སྤན་དྲངས་ནས།  བོན་པོ་ཨ་བ་རྣམ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སློབ་ཏུ་བཅུག་སྟེ།  མོ་རྩྱིས།  

ལྷ་གསོལ།  འདྲེ་འདུལ་སོགས་ཀང་བྱེད་དུ་བཅུག་གོ།  །

གཞན་ཡང་ཐོན་མྱིས་དཀོན་མཆོག་སྤྱིན།  ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕག་བརྒྱ་བ་ཡང་བསྒྱུར་བར་བཤད།  

གཙོ་བོ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའྱི་མདོ་རྒྱུད་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་བསྒྱུར་བ་བཀའ་ཆེམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆེན་མོ་
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ལྟར་ཡྱིན་ཏེ།  ༡  ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པ།  ༢  ཕག་སྟོང་སྤན་སྟོང་གྱི་གཟུངས།  ༣  པདྨའྱི་

སྙྱིང་པོའྱི་མདོ།  ༤  ཞལ་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་མདོ།  ༥  བཅུ་གཅྱིག་ཞལ་གྱི་གཟུངས།  ༦  

དོན་ཡོད་ཞགས་པ།  ༧  དོན་ཞགས་ཕྱི་མ།  ༨  པདྨ་མཆོག  ༩  དབང་བསྒྱུར་འཁོར་ལོ།  

༡༠  ཆོ་ག་སགས་ཀྱི་རྒྱུད།  ༡༡  ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུའྱི་གཟུངས།  ༡༢  སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་མྱི་

གཤོལ་བ།  ༡༣   འདོ་ཟེར་རྣམ་བཀོད།  ༡༤  པདྨ་ཅོད་པན་གྱི་རྒྱུད།  ༡༥  ཡྱི་གེ་དྲུག་

པའྱི་མདོ།  ༡༦  དམ་ཆོས་པད་དཀར།  ༡༧  པུཎ་ཌ་རྱི་ཀའྱི་མདོ།  ༡༨  ཆུ་ཀླུང་སྣ་ཚོགས་

པའྱི་མདོ།  ༡༩  སྣང་བ་རོལ་བའྱི་མདོ།  ༢༠  མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ།  ༢༡  མཚན་རབ་

ཡོངས་སུ་བསྟན་པའྱི་མདོ་རྣམས་སོ།  །

འདྱི་དག་ལས།  འདོ་ཟེར་རྣམ་བཀོད།  ཆུ་ཀླུང་སྣ་ཚོགས།  སྣང་བ་རོལ་བ།  མཚན་རབ་ཡོངས་

སུ་བསྟན་པ་རྣམས་དེང་སང་བཀའ་འགྱུར་ན་མྱི་སྣང་ལ།  གཞན་དོན་ཞགས་ཆོ་ག་ཞྱིབ་མོ་ལ་ཆོ་

ག་སགས་ཀྱི་རྒྱུད།  ཅེས་པ་ལྟ་བུ་འགྱུར་ཁྱད་མ་གཏོགས་དེང་སང་བཞུགས།  ཞེས་དེབ་ཐེར་མཁས་

པའྱི་དགའ་སྟོན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།  །

གཞན་ཡང་རྒྱལ་པོའྱི་བཀའ་ལྟར་ཐོན་མྱིས་གཉན་པོ་གསང་བ་ཞེས་པའྱི་སྒོམ་གྱི་ཁ་ཕེས་ཏེ།  

དཔང་སྐོང་ཕག་རྒྱ་བ།  མདོ་སེ་ཟ་མ་ཏོག  ཙིན་ཏ་མ་ཎྱིའྱི་གཟུངས།  མདོ་སེ་ལས་རྣམ་པར་འབྱེད་

པའྱི་གཟུངས་རྣམས་བངས་ནས་བསྒྱུར།  དཔང་སྐོང་ཕག་རྒྱ་བ་ནྱི།  བཀའ་འགྱུར་སེ་དགེའྱི་པར་

གྱི་ཡ་པོད་ཀྱི་ཐོག་མར།  དཔང་སྐོང་ཕག་རྒྱ་བ་ཐོན་མྱི་སམ་བྷོ་ཊའྱི་འགྱུར།  ཞེས་དཀར་ཆག་ན་

ཡོད་པ་དེ་ཡྱིན།  འནོ་ཀང་སོང་བཙན་གྱི་དུས་མ་ཟད།  ས་དར་དང་ཕྱི་དར་སྐབས་གང་འགྱུར་

ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ངེས་པ་མེད་དེ།  གང་དར་གྱི་བྱེད་སྤོད་ཀྱི་དབང་གྱིས་བརླགས་སྟོར་

དང་།  དེ་མྱིན་དཔེ་རྒྱུན་སྟོར་ནས་མ་རྙེད་པ་ཡང་དུ་མ་ཞྱིག་ཡོད་པ་བཀའ་བསྟན་གྱི་དཀར་ཆག་

དག་ན་གསལ་ལོ།  །

དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་སོང་བཙན་རང་གྱིས་ཀང་ཡྱི་གེ་དང་སྒ་སྙན་སོགས་རྱིག་པའྱི་གནས་དང་ཆོས་ལ་

བརོྩན་པ་ཆེར་བསྐྱེད་ནས་སྦངས་པ་མཛད་པས་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏེ་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་
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མཛད།  དཔེར་ན།  བཀའ་ཆེམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆེན་མོ་རྣམས་དང་།  ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་

ཆོ་གའྱི་རྱིམ་པ་བརྒྱད།  མདོ་སྐོར་ལེའུ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག  སྒྲུབ་སྐོར་ཆེ་ཕན་གཉྱིས།  ཆེན་མོ་ལ་དྲུག་

སྐོར་དང་གསུམ་སྐོར་གཉྱིས།  དེ་གཉྱིས་ཀྱི་བཤད་ཆོས།  སྤྱིའྱི་ཁོག་དབུག  སོས་ཀྱི་བཤད་འགྲེལ།  

ཊྱིཀ་དང་བསྡུས་དོན་རྣམས།  སྒྲུབ་ཕན་ལ་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་གསུམ།  གཞན་ཡང་།  ཐོན་མྱི་སམ་

བྷོ་ཊ་དང་།  ལོ་ཙཱ་བ་ཨརྱ་ཨ་ལོ་ཀས་ཞུས་པ་སོགས་ཞལ་གདམས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཡོད།  འདྱི་དག་

མ་ཎྱི་བཀའ་འབུམ་དུ་བཞུགས་ལ།  ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་མཛད་པ་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་

སོགས་ན་བཞུགས་སོ།  །

ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞྱི་མ་བྱིས་ཀོག་གྱིས།  །

བོད་ཡུལ་རོངས་པའྱི་མུན་པ་ཀུན་བསལ་ཏེ།  །

ཆོས་དང་སྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་བདེ་བར་མཛད།  །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར།  རྱིག་གནས་དར་བའྱི་སྟབོས་ཀྱིས།  ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བྱ་བའང་དར་ཞྱིང་རྒྱས་ཏེ། 

བཀའྱི་བནོ་པ་ོསུམ་བརྒྱ།  དེའྱི་ནང་དུ་གཙོ་བ་ོའཕྲུལ་བནོ་དྲུག  འཕྲུལ་གྱི་གནའ་ཆེན་རྱིགས་བཟང་

དང་།  ཞང་པ་ོརྒྱལ་གྱི་ཁམོ་བཟང་སོགས་ནང་བནོ་བརྒྱས་ནང་གྱི་བྱ་བ་བྱས།  བྱང་གྱི་ཁྱུང་བ་ོཕུན་

བཟང་བཙན་དང་།  ལམ་ཁྱི་བདེ་བག་བཙན་སོགས་ཕྱི་བནོ་བརྒྱས་ཕྱི་ཡྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བྱས་ཏེ།  

ཤར་ཕོགས་རྒྱ་དང་མྱི་ཉག་གྱི་ཡུལ་ནས་བཟོ་དང་རྩྱིས་ཀྱི་རྱིག་པ་བངས།  ནུབ་ཕགོས་སྟག་གཟྱིག་

བལ་པ་ོསོགས་ནས་ཟས་ནོར་ལངོས་སྤདོ་དྲངས།  བྱང་ཕོགས་ཧོར་དང་ཡུ་གུར་ནས་ཁྱིམས་དང་ལས་

ཀྱི་དཔེ་རྣམས་བངས་ཏེ་ཕྱིའྱི་བྱ་བ་བྱས།  མཁས་པ་ཐོན་མྱི་སམ་བྷ་ོཊ་དང་།  མགར་སྟངོ་བཙན་སགོས་

བནོ་པ་ོབརྒྱས།  བར་གྱི་ཁོད་སྙམོས་པ་དང་ཆསོ་དང་སྱིད་ཁྱིམས་བསྐྱངས།  ཐོན་མྱི་སམ་བྷ་ོཊ་ནྱི་བདོ་

ཀྱི་བོན་པ་ོམཛངས་མྱི་བདུན་གྱི་བཞྱི་པ་ཡྱིན་ལ།  མཛངས་པའྱི་ལས་བདོ་རང་གྱི་སྐད་ཀྱི་སྟེང་ནས་

ཡྱི་གེ་འབྱི་བའྱི་སལོ་གསར་དུ་བཏདོ་པ་སོགས་རྱིག་གནས་ཀྱི་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེར་སེལ།  ཁྱི་བཟང་ཡང་

སྟནོ་སྙགས་ཀྱི་བུ་ནྱི་མཛངས་མྱི་བདུན་གྱི་ལྔ་པ་ཡྱིན་ཏེ།  མཛངས་པའྱི་ལས་སུ།  སར་བདོ་མྱིའྱི་ཁང་

ཁྱྱིམ་རྱི་ལ་ཡདོ་པ་ལ།  འདྱིས་ཀླུངས་སུ་ཕབ།  མཁར་བརྩྱིགས་ནས་གྲངོ་ཁྱེར་བཅསོ་སོ།  །

གཞན་ཡང་ཁྱིམས་མེད་ན་འབངས་རྣམས་སྡུག་བསལ་བར་དགོངས་ནས།  བཀའ་ཁྱིམས་ཡྱིག་
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ཆེན་པོ་དྲུག་མཛད་པ་དང་།  འཁོས་དྲུག་ཀང་མཛད།  གཞན་ཡང་བཀའ་གྲོས་ཆེན་པོ་དྲུག  ཡྱིག་

ཚང་དྲུག  བཀའྱི་ཕག་རྒྱ་དྲུག  རྐེན་དྲུག  དཔའ་མཚན་དྲུག  དེ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཁྱིམས་ཡྱིག་

དྲུག་པོ་བསྣན་པས་བོད་ཀྱི་འཁོས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཅེས་གྲགས་ལ། (འཁོས་ཞེས་པ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ནོ།།)

གཞན་ཡང་མཛད་པ་གསུམ།  མྱི་མཛད་པ་གསུམ།  བསྟོད་པ་གསུམ།  སྨད་པ་གསུམ།  མྱི་མནར་

བ་གསུམ་སྟེ་རྒྱལ་ཁྱིམས་བཅོ་ལྔ།  ཞེས་པ་ཡང་མཛད།  

སོག་མྱི་གཅོད་པའྱི་ཁྱིམས་གཤྱིན་སྟོང་7དང་གསོན་སྟོང༌8།  མ་བྱྱིན་པར་མྱི་ལེན་པའྱི་ཁྱིམས་བརྒྱ་

འཇལ་དང་བརྒྱད་ཅུ་འཇལ་དང་བརྒྱད་འཇལ།  ལོག་པར་མྱི་གཡེམ་པའྱི་ཁྱིམས་སྨད་འཇལ་དང་

བྱྱི་ཆད། (བྱྱི་ཕྲུག་གསོས་པའྱི་ཆད་པ།)  རྫུན་སོང་བའྱི་ཁྱིམས་ལྷ་སྲུང་དཔང་དུ་བྱས་ནས་མནའ་སོབས་

པ༑  ཆང་ལ་ཚོད་ཟྱིན་པ་དང་།  ཁེང་མྱི་ལྡོག་པ། (གེན་རྒོལ་མྱི་བྱེད་པ།)  བང་སོ་མྱི་འབྲུ་བ་སྟེ་ཁྱིམས་

ཆེན་བདུན་དང་།  མྱི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གྱི་ཁྱིམས་གཉྱིས་བཅས་ཤྱིང་།  དང་པོ་ནྱི།  མྱི་དགེ་

བ་བཅུ་སོང་བའྱི་སྟེང་དུ།  མ་ལ་མར་འཛིན་པ།  ཕ་ལ་ཕར་འཛིན་པ།  དགེ་སྦོང་ལ་དགེ་སྦོང་དུ་

འཛིན་པ།  བམ་ཟེ་ལ་བམ་ཟེར་འཛིན་པ། (བམ་ཟེ་ཞེས་པ་འཕགས་ཡུལ་དུ་རྱིགས་བཞྱིའྱི་ཡ་གལ་ལ་གོ་

དགོས་ཤྱིང་།  འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་ཟེར་བ་ཡྱིན་ནོ།།)  རྱིགས་ཀྱི་རྒན་རབས་ལ་བཀུར་བ།  དྲྱིན་

དུ་གཟོ་བ་གཞན་ལ་ངན་གཡོ་སང་བ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་དང་།  ཕྱི་མ་ནྱི།  དཀོན་མཆོག་ལ་གུས་པ།  དམ་

ཆོས་སྒྲུབ་པ།  ཕ་མ་ལ་བཀུར་བ།  ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་གོང་དུ་བཀུར་བ།  རྱིགས་མཐོ་བ་དང་རྒན་པ་

ལ་ཕུ་དུད། (བཀུར་སྟྱི།)  མཛའ་བཤེས་ལ་གཞུང་བསྱིང་བ།  ཡུལ་མྱི་ལ་ཕན་འདོགས་པ།  ཡྱིད་དྲང་

བ༑  མྱི་ཡ་རབས་ལ་བལྟ་བ།  ཟས་ནོར་ལ་སྤོད་ཤེས་པ།  དྲྱིན་ཅན་ལ་ཕན་ལན།  བེ་སང་ལ་གཡོ་

སྒྱུ་མེད་པ།  སྤྱི་སྙོམས་ཆེ་ཞྱིང་ཕག་དོག་མེད་པ།  ཚུལ་མྱིན་བུད་མེད་ཀྱི་ཁ་ལ་མྱི་ཉན་པ།  ངག་

འཇམ་ཞྱིང་སྨྲ་མཁས་པ།  ཐེག་པ་ཆེ་ཞྱིང་བོ་ཁོག་ཡངས་པ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་གོ།  །འདྱི་དག་ནྱི་སྱིད་ཀྱི་

བྱ་བ་ཡྱིན་མོད།  སྤྱི་ཚོགས་དང་རྱིག་གནས་འཕེལ་བའྱི་ཚད་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ལ་མ་སླེབས་ན།  འདྱི་

7 མྱི་བསད་གོད་དོན་བྱུང་ཚེ་གསོད་མཁན་གྱི་ཕོགས་ནས་གཤྱིན་པོའྱི་ནང་མྱིར་དགེ་རྩ་དང་སེམས་གསོའྱི་ཆེད་དུ་དངོས་པོ་རྒྱ་མྱི་

ཆུང་བ་སྤོད་དུ་འཇུག་པའྱི་ཁྱིམས་བཅད་དེ་ཕན་ཚུན་དགྲ་ཤ་ལེན་མྱི་ཆོག་པར་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་སྟེ།  བསད་པ་སྟོང་གྱི་ཞལ་

ལྕེ་ཡང་ཟེར།

8 གསོན་པོར་རས་སྐྱོན་བྱུང་ན་ར་གསོས་དང་སྨན་རྱིན་སྤོད་པའྱི་ཁྱིམས།
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ལྟ་བུའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་སོགས་ཀང་འབྱུང་མྱི་སྱིད་པས།  འདྱིར་མདོ་ཙམ་ཞྱིག་ཞར་བྱུང་དུ་གེང་བའ།ོ  །

སོང་བཙན་གྱི་སས་གུང་རུ་གུང་བཙན་རྒྱལ་སར་བཞག་ཀང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཐོག་གཤེགས་པས་

སླར་སོང་བཙན་ཉྱིད་རྒྱལ་སར་བཞུགས།  སོང་བཙན་དགུང་ལོ་ག་གཉྱིས་པ་ལ་གཤེགས་རེས།  

མང་སོང་མང་བཙན་གྱིས་སྱིད་བཟུང་།  སྨན་པ་བོ་གྲོས་བཤེས་གཉེན་གྱི་བུ་འདྲེ་རེ་བཛྲ་ཡྱིས་གུང་

སོང་གུང་བཙན་དང་མང་སོང་མང་བཙན་གཉྱིས་ཀའྱི་བ་སྨན་པ་མཛད།  

དེ་རེས་འདུས་སོང་མང་རེ་རྒྱལ་སར་བཞུགས།  སྨན་པ་འདྲེ་རེ་བཛྲ་ཡྱི་བུ་ཁྱུང་བོ་རོ་རེ་རྒྱལ་པོའྱི་བ་

སྨན་པ་མཛད།  མང་སོང་དང་འདུས་སོང་གཉྱིས་ཀའྱི་དུས་སུ་ཆབ་སྱིད་རྱིག་གནས་སར་བཞྱིན་

དར་ཞྱིང་།  འདུས་སོང་མང་རེ་འདྱིའྱི་དུས་སུ།  བོད་དུ་ཇ་འདེབས་པ་དང་།  རོལ་མོའྱི་རྣམ་གྲངས་

མང་པོ་ཞྱིག་དར་ལ།  རྩལ་བོ་ཆེའྱི་མྱི་བདུན་བྱུང་སྟེ།  རྔོག་རྱིང་ལ་ནག་པོས་གང་བོ་ཆེ་ཐེག  རྔོག་

གྱིང་ཁམས་ཀྱིས་གཡག་གྲུས་པོ་ཆེ་ཐེག  གནོན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མདའ་སྟེ་ཁ་མས་བྱ་ཁའྱི་སྐེད་པ་

བཅད།  སྦས་མདོངས་ཅན་གྱིས་མྱིག་རྒྱང་གསུམ་ལ་མདའ་རྒྱང་སླེབ།  མགོས་གཡག་ཆུང་གྱིས་

ཤ་བའྱི་རླྱིད་བུ་བྱེ་མས་བཀང་སྟེ་ཀད་ལ་བསྐོར།  ཅོག་རོ་འབོང་གཤོར་གྱིས་འབོང་ཐུར་དུ་རྒྱུག་པ་

གེན་དུ་འཐེན་ནུས།  གནོན་ཁྱི་བདུན་གཡུ་བྱྱིན་གྱིས་ར་བཟང་བོ་གཡང་ལ་མཆོངས་པ་གེན་ལ་

འདྲེན་ནུས་སོ།  །

འདྱི་དག་ལ་དཔག་ན།  རྒྱལ་པོ་འདྱི་དག་གྱི་རྱིང་ལ།  གླུ་གར་དང་ཟློས་གར།  སྒྱུ་རྩལ་སོགས་དར་

རྒྱས་ཆེ་བར་སྣང་།  བོན་པོ་མགར་གྱི་བུ་བཙན་གཉན་ལྡེམ་བུ་དང་དབས་ཏ་ར་ཁོང་ལོད་ཀྱིས་བོན་

གཙོ་བོ་བྱས་ཏེ་མཐའ་བཞྱི་དབང་དུ་བསྡུས་ཚུལ་དེབ་དམར་སོགས་ན་གསལ་ལོ།  །

དེ་ནས་ཁྱི་ལྡེ་གཙུག་བརན་རྒྱལ་སར་འཁོད།  སྨ་ར་ཡོད་པ་དང་བགྲེས་ཉམས་ཆེ་བས།  རྒྱལ་པོ་

མེས་ཨག་ཚོམ་ཞེས་གྲགས།  སྨན་པ་ཁྱུང་པོ་རོ་རེའྱི་བུ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་གཞོན་དུས།  

རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་བ་སྨན་པ་མཛད།  འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་ལྱི་ཡུལ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མང་པོ་བྱོན་པ་དང་།  

རྒྱ་ནག་ནས་ཀང་ཧྭ་ཤང་མང་པོ་བྱོན།  ཆོས་འགའ་དང་སྨན་དཔད་སོགས་བསྒྱུར།  བན་ཀ་མུ་ལ་ཀོ་

ཤ་དང་གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མ་ར་གཉྱིས་ཀྱིས་མདོ་སེ་ལས་བརྒྱ་བ་དང་གསེར་འདོ་དམ་པ་དང་ཀྲྱི་ཡ་
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དང་།  སྨན་དཔད་སོགས་བསྒྱུར།  རྒྱལ་པོས་དེ་དག་བཞུགས་པའྱི་ལྷ་ཁང་ལྔ་བཞེངས།  ཆོས་དང་

རྱིག་གནས་སར་བཞྱིན་དར་བར་མཛད།  མངའ་ཐང་བ་ལྷག་ཏུ་འཕེལ་ཏོ།  །

མཆན།

མཁས་དབང་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་མཆོག་ནྱི།  ཕྱི་ལོ་༡༩༡༤  ལོར་མདོ་སྨད་ཟུང་ཆུ་རྫོང་གྱི་ཁོངས་

གཏོགས་དབུ་དགེ་ཞེས་པར་འཁྲུངས།  སྐུ་ན་གཞོན་དུས་ནས་ཕྱི་ནང་རྱིག་གནས་ལ་སྦངས་པ་མཐྱིལ་

ཕྱིན་པ་གནང་སྟེ་མཁས་པའྱི་གྲགས་པ་འབར།  བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་བཏྱིངས།  བོད་

ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་མདོ་སྨད་དུ་ཕྱི་ནང་རྱིག་གནས་སློབ་སེལ་རྒྱ་ཆེར་གནང་སྟེ།  བོད་ཀྱི་རྱིག་

གནས་ཉམས་པ་སླར་གསོ་བྱ་བར་མཛད་རེས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་དེང་རབས་སློབ་དཔོན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ཡོངས་

ཁྱབ་ངོས་འཛིན་བྱེད།  སུམ་རགས་རྩ་འགྲེལ་བོ་གསལ་འཇུག་ངོགས།  ཤེས་བྱའྱི་རྣམ་གྲངས་བོ་གསལ་རྱིག་

སོ།  སྙན་འགྲེལ་ཡང་གསལ་སྣང་མཛོད་སོགས་བརྩམས་ཆོས་གསུང་འབུམ་པོད་དྲུག་བཞུགས་པ་མཚོ་

སོན་མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད།  ཕྱི་ལོ་༡༩༩༣  ལོར་གཤེགས།  
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སྦོང་ཚན།

ྤ(ྡདསྲམི(ྡ་ཚིྡིཉིསྡསམྡིསུམྡམཉམྡདུྡབེྤྡསྤྤྡནསྡ་ཚིྡསྒྲུབྡབཟསསྲ

ཐུགས་བསྐྱེད།		གཉན་པོ་གསང་བ།		གཏར་སེག		བཞུ་ལེན།		ལྲི་ཡུལ།		བླ་སན་པ།		དམུས་ལོང་།		

ཐོང་གཤོལ།		བེ་དང་སང་།		ཞལ་གདམས།		བགེས་ཉམས།		འགྲིམ་འགྲུལ།		བླ་ལྷག			བཀའ་བསན།		

དེབ་ཐེར།

ིཉིསྡདྲསསབྡ་ནྡབཀླིསྡཏེྡ་ནྡཐུ(ྡངུྡརེྡབིསྲ

༡	 བོད་ལ་ཁབ་ཀྲི་ཐོག་མ་ཇྲི་ལྟར་བྱུང་འདུག་གམ།

༢	 བོད་ཀྲི་མཛངས་བློན་རུ་ལས་སྐྱེས་ཀྲི་མཛངས་པའྲི་ལས་གང་གང་བས་སམ།

༣	 བོན་སྒྲུང་ལེའུ་གསུམ་ནྲི་གང་དག་ཡྲིན་ནམ།

༤	 མཛངས་བློན་ལྷ་བུ་མགོ་དཀར་གྲིས་བོད་ལ་མཛད་རེས་གང་དག་བཞག་ཡོད་དམ།

༥	 བོད་ཀྲི་བཙན་པོ་སུའྲི་སབས་སུ་རྒྱ་གར་ནས་སན་པ་མཁས་པ་གཉྲིས་ཕེབས་ཡོད་དམ།

༦	 རྒྱལ་པོ་གང་གྲི་དུས་སུ་ནང་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་དབུ་བརེས་པ་དང་དར་སྤེལ་མ་ཐུབ་པར་བཞག་པའྲི་དཔེ་

ཆ་རྣམས་ཀྲི་མཚན་ལ་ཅྲི་གསོལ་ཏམ།

༧	 ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོས་ཁྱྲིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ལེགས་ཆ་གང་དང་གང་དག་

བླངས་ཡོད་དམ།

༨	 ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོའྲི་སབས་ཁྲིམས་ལུགས་གང་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་དམ།

༩	 ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོས་ཡང་བསྐྱར་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་དགོས་དོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

༡༠	 བོད་ཀྲི་རྩལ་པོ་ཆེ་མྲི་བདུན་གྲི་རྩལ་གང་དག་བསན་ཡོད་དམ།

ིསུམྡདྲསསབྡ་ནྡཡ(ྡཡ(ྡབཀླིསྡཏེྡསསབྡ་ནྡགིྡན(ྡྤསནྡིནྤྡ་ྡབ་སྡདྡཡིིྡཕེ(ྡབཅསྡ

ལྔྡ་སྡམིྡཉུ(ྡབྡཞིིྡབིསྲ
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བཞིྡདྲ རེའུྡམིིྡན(ྡཁྡསས(སྲ

ཀ	 ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོས་བོད་ལ་རྲིག་གནས་ནང་འདེན་སླད་ཁྱྲིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་

ནས་མཁས་པ་གདན་འདེན་སབས་ལོ་ཙཱ་བ་དང་སྦྲིན་བདག་སུ་དང་སུས་གནང་བའྲི་སོར་ཁ་

སོངས།

རྒྱ་ྡཁབྲ སསབྡྤདསནྡགིྡམ་ནྲ སྦྱིནྡབྤི ་སྡཙཱྡབྲ

རྒྱ་གར། བམ་ཟེ་ཤང་ཀ་ར།

སློབ་དཔོན་ཀུ་ས་ར།

ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་དེ་བ།

ཤྲི་ལ་མཉྫུ།

ཏ་ནུ་ཏ་དང་གྷ་ནུ་ཏ།

ཁ	 གོང་གསལ་སློབ་དཔོན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བསན་བཅོས་གང་དང་གང་བོད་སྒྱུར་གནང་བའྲི་སོར་

ཁ་སོངས།

སསབྡྤདསནྡགིྡམ་ནྲ བསྤྡསྒྱུརྡིན(ྡབའིྡབསནྡབཅསསྡཀིྡམ་ནྲ

བམ་ཟེ་ཤང་ཀ་ར།

སློབ་དཔོན་ཀུ་ས་ར།

ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་དེ་བ།

ཤྲི་ལ་མཉྫུ།

ཏ་ནུ་ཏ་དང་གྷ་ནུ་ཏ།

ལྔྡདྲཆསསྡརྒྱ་ྡསས(ྡབཙནྡསྒམྡདསའིྡམཛྤྡརེསྡི་ྡཆེནྡཁིྡིསུམྡཟུརྡའྤསནྡགིསྡཡིིྡཕེ(ྡ

བཅུྡབིསྲ
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སློབ་ཚན་དྲུག་པ།

བོད་དུ་རྱིག་གནས་དར་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ།  

(གཉྲིས་པ།)

༄༅།  །དེ་རེས་རྒྱལ་པོ་ཁྱི་སོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་དུས་སུ།  གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ས་མ།  རྒྱལ་

པོའྱི་བ་སྨན་པ་མཛད།  གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་རྒྱ་གར་བལ་པོ་རྒྱ་ནག་སོགས་སུ་ལན་དུ་མར་

ཕེབས་ཏེ།  བོད་ཡུལ་འདྱིར་གསོ་བ་རྱིག་པ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པར་མཛད།  བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མྱི་དགུ་

ཞེས་པའྱི་སྨན་པ་མཁས་པ་གྲགས་པ་ཅན་དགུ་བྱུང་།  རྒྱལ་པོ་འདྱི་གཞོན་དུས་ཡབ་ཀྱིས་སང་ཤྱི་

དང་མྱི་བཞྱི་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆོས་སོགས་རྱིག་པའྱི་གནས་ལེན་དུ་མངགས།  ཡབ་འདས་ནས་ཁྱི་སོང་ལྡེ་

བཙན་ནར་མ་སོན་པའྱི་སྐབས་སུ།  བོན་པོ་མ་ཞང་གྲོམ་པ་སྐྱེས་དབང་ཆེ་ཞྱིང་ཆོས་ལ་གནག་པས།  

རྒྱའྱི་ཧྭ་ཤང་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་སྤྱུགས་ཏེ།  ཆོས་བྱས་མྱི་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་བུ་ཆུང་མང་པོ་ཞྱིག་

བྱས་སྟབས།  སང་ཤྱིས་རྒྱ་ནག་ནས་གེགས་བམ་བམ་པོ་སྟོང་ལོངས་པ་ཞྱིག་ཁྱེར་ནས་བོད་ཡུལ་དུ་

སླེབས་ཀང་།  མ་ཞང་ལ་སྐྲག་ནས་གེགས་བམ་རྣམས་མཆྱིམས་ཕུའྱི་རྫ་གསེབ་ཏུ་སྦས།  ཕྱིས་ཁྱི་

སོང་ནར་སོན་པའྱི་ཚེ།  རྒྱ་ནག་ནས་ཁྱེར་ཡོང་བའྱི་དགེ་བ་བཅུའྱི་མདོ་དང་།  རོ་རེ་གཅོད་པ།  ས་

ལུ་ལྗང་པའྱི་མདོ་ལ་སོགས་པ་སང་ཤྱི་དང་རྒྱ་མེ་མགོ་དང་ཁ་ཆེ་ཨ་ནན་ཏ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཏོ།  །

གཞན་ཡང་།  འདྱི་དུས་རྒྱ་ནག་ནས་ཧྭ་ཤང་ནེ་ལེ་དང་།  དར་ཆེན་ཧྭ་ར་དང་།  ཨྱི་པ་བྷ་བོ་སོགས་

རྒྱ་ནག་གྱི་མཁས་པ་མང་པོ་བོད་ཡུལ་དུ་བྱོན་ཏེ།  བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བྷྱི་ལ་ཤོང་ཀུན་དང་།  དར་ཆེན་
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དཔལ་སོགས་ཀྱིས་ལོ་ཙཱ་བྱས་ནས་རྩྱིས་དང་གསོ་བ་རྱིག་པ་སོགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་མང་པོ་བོད་

སྐད་དུ་བསྒྱུར།  གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཕོགས་ལ་དེའྱི་སྐབས་སུ་བོད་འདྱིར་ཕོགས་རྱིགས་ཀྱི་སྨན་པ་

གྲགས་པ་ཅན་དགུ་ཡོད་དེ།  རྒྱ་གར་བ་ཤན་ཏྱི་གར་བྷ།  རྒྱ་ནག་པ་སྟོང་གསུམ་གང་བ།  ལྱི་ཡུལ་

བ་མ་ཧཱ་དེ་བ།  བལ་པོ་བ་ད་ན་ཤྱི་ལ།  ཁ་ཆེ་བ་ཁུ་ན་བཛྲ།  སོག་པོ་བ་ན་ལ་ཤན་དྱིར།  དོལ་པོ་བ་

ཁྱོམ་རུ་རྩེ།  གྲུ་གུ་བ་སེང་གེ་འདོ་ཅན།  ཁོམ་པ་ཤྱི་ལ་ན་སྟེ་དགུ་ཡོད་ལ།  དེ་དག་གྱིས་རང་རང་

གྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་དཔད་ཀྱི་རྱིག་གནས་རྣམས་སེལ་ཞྱིང་།  གཡུ་ཐོག་པ་ཆེན་པོ་དང་།  བགྲོ་གེང་

བྱས་ཏེ།  གཡུ་ཐོག་པ་རྒྱལ་ནས་ཀུན་གྱིས་གཡུ་ཐོག་པ་ལ་བཀུར་གཟོ་ཆེར་བྱས།  གཡུ་ཐོག་པ་ཆེན་

པོས།  ཀོང་པོའྱི་ཡུལ་དུ་སྨན་ལུང་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་ཆར་སྨན་སློབ་པའྱི་དགོན་པ་བཏབ་སྟེ།  དཔོན་

སློབ་སྟོང་ཙམ་དེར་བཞུགས་ནས་རྒྱུད་བཞྱི་རྩ་འགྲེལ་ཆ་ལག་ཁ་སྐོང་དང་བཅས་པ་དང་།  ཕོགས་

རྱིགས་ཀྱི་སྨན་པ་དགུས་བསྒྱུར་བའྱི་སྨན་གཞུང་རྣམས་དང་།  བོད་ཀྱིས་མཁས་པ་མྱི་དགུས་

མཛད་པའྱི་སྨན་གཞུང་རྣམས་དང་།  སྨན་དཔད་ཟླ་བའྱི་རྒྱལ་པོ།  བདུད་རྩྱི་བུམ་པ།  ཡན་ལག་

བརྒྱད་པའྱི་སྙྱིང་པོ་བསྡུས་པ།  དྲང་སོང་སྙན་བརྒྱུད།  ཚིག་དོན་ཟླ་ཟེར་ལ་སོགས་པའྱི་སྨན་

གཞུང་རྣམས་ལ་སྦངས་པ་དང་སེལ་བར་མཛད་པས་གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི་བོད་ཡུལ་དུ་ཆེས་ཆེར་

དར་བ་བྱུང་ངོ་།  །

གཞན་ཡང་།  རྒྱ་གར་ནས་སློབ་དཔོན་ཞྱི་བ་འཚོ་དང་།  པདྨ་འབྱུང་གནས་རྣམ་གཉྱིས་སྤན་དྲངས།  

བསམ་ཡས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་བཞེངས།  དེ་ནས་སློབ་དཔོན་ཞྱི་བ་འཚོས་རྒྱ་གར་ནས་

དགེ་སློང་བཅུ་གཉྱིས་གདན་དྲངས།  མཆྱིམས་ཨ་ནུའྱི་བུ་ཤཀ་པྲ་བྷ་དང་།  པ་གོར་ཧེ་འདོད་ཀྱི་

བུ་བཻ་རོ་ཙ་ན།  སྦ་ཁྱི་བཞེར་གྱི་བུ་སྦ་རཏ་ནའམ་སང་ཤྱི་ཏའམ་ཁྱི་གཟྱིགས་ཀང་ཟེར།  ཞང་ཉང་

བཟང་གྱི་བུ་ལྷ་བུ་ལྷ་བསེ་བཙན།  ཤུད་པུ་ཁོང་སླེབ།  འཁོན་ཀླུའྱི་དབང་པོ་བསྲུང་བ།  ངན་ལམ་

རྒྱལ་མཆོག  གཙང་ལེགས་གྲུབ།  འཇམ་དཔལ་གོ་ཆ།  བན་ཀ་མུ་ཏྱིཀ  གང་ཀ་ཏ་ན།  རྩངས་དེ་

ཝེན་དྲ།  རླངས་ཁམས་པ་གོ་ཆ།  འཁོན་ན་གེན།  ར་རྱིན་ཆེན་མཆོག  ལ་གསུམ་རྒྱལ་བ་བྱང་ཆུབ།  

སྦ་གསལ་སྣང་།  སྦ་ཁྱི་བཞེར།  སྦྲང་རྒྱར་ལེགས་གཟྱིགས།  སེང་གོང་ལྷ་ལུང་གཟྱིགས།  སྣ་ནམ་རོ་

རེ་བདུད་འཇོམས།  ཤུད་པུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེ།  རྩངས་ས་ལེའྱི་བུ་རྱིན་ཆེན་ལེགས་གྲུབ་སོགས་ལ་
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ལེགས་སྦར་གྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་།  རྒྱ་ནག་དང་།  བལ་པོ།  ཟ་ཧོར།  ཁ་ཆེ།  ལྱི་ཡུལ་སོགས་ཀྱི་སྐད་

ཡྱིག་དང་བར་སྤོད་པའྱི་གཞུང་དང་རྱིག་པའྱི་གནས་དུ་མ་བསླབས་པས་ཆེས་མང་ཆེ་བ་མཁས་པ་

ཆེན་པོར་གྱུར་ནས་ལོ་ཙཱ་བ་མང་པོ་བྱོན།  དེ་དག་ལས་ཐོག་མར་སད་མྱི་མྱི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

དང་།  དེ་རེས་ཡང་རབ་བྱུང་གྱི་སེ་ཆེར་འཕེལ་ཏོ།  །

གཞན་ཡང་བོད་རང་དུ་ཀ་ཅོག་ཞང་གསུམ་སོགས་ལོ་ཙཱ་བ་འབོར་ཆེན་བྱུང་སྟེ།  བསམ་ཡས་ཀྱི་

སྒ་བསྒྱུར་ལོ་ཙཱ་གྱིང་དུ་ཆོས་བསྒྱུར།  བདུད་འདུལ་སགས་པ་གྱིང་དུ་དབང་བསྐུར།  རྣམ་དག་

ཁྱིམས་ཁང་གྱིང་དུ་སོ་ཐར་གྱི་སོམ་ཁྱིམས་འཕོག  དགའ་ལྡན་སེམས་བསྐྱེད་གྱིང་དུ་བྱང་སོམ་

འཕོག  མྱི་གཡོ་བསམ་གཏན་གྱིང་དུ་རྒྱའྱི་ཧྭ་ཤང་ལ་སོགས་པས་བསམ་གཏན་བྱེད།  བར་སྤོད་

ཚང་བའྱི་གྱིང་དུ་བར་སྦོར།  བཻ་རོ་ཙ་ནའྱི་གྱིང་དུ་ཆོས་འཆད།  དཀོར་མཛོད་བེ་ཧར་གྱིང་དུ་ནོར་

བཞག་གོ།  །རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་ཁམས་ཡན་ཆད་དུ་ཆོས་ཀྱི་གྲྭ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉྱིས་བཙུགས།  

ཡེར་བ་དང་མཆྱིམས་ཕུར་སོམ་གྲྭ་བཙུགས།  རྒྱའྱི་ཧྭ་ཤང་མ་ཀོ་ལ་སྤན་དྲངས་ནས།  སྦ་རཏ་ནས་

ཤེས་རབ་འབུམ་པ་ཐོག་མར་བསྒྱུར།  བན་ཀ་ལེགས།  ལྷ་ལུང་།  ཀླུ་གོང་།  དབུས་གོང་།  ཆུང་བོ་

རྩེ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་པོའྱི་ལོ་ཙཱ་བྱས་སོ།  །

གཞན་ཡང་།  རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་བྱི་མ་ལ་མྱི་ཏྲ་དང་།  སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང་།  ཤན་ཏྱི་

གར་བྷ་དང་།  བྱི་ཤུད་ངྷ་སྱིང་ཧ་ལ་སོགས་པ་དང་།  བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་སད་མྱི་མྱི་བདུན་དང་།  ཆོས་

ཀྱི་སྣང་བ་དང་།  བན་དེ་ནམ་མཁའ་དང་།  སྒོན་རྱིན་ཆེན་སེ།  རྣམ་པ་མྱི་རོག་པ།  ཤཀ་འདོ་ལ་

སོགས་པས་ལོ་ཙཱ་བྱས་ཏེ།  རྒྱ་གར།  རྒྱ་ནག  ཁ་ཆེ།  ཟ་ཧོར།  ལྱི་ཡུལ་སོགས་ནས་བཀའ་དང་

བསྟན་བཅོས་9ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་བསྒྱུར།  དེ་ནས་ཕོ་བང་ལྡན་དཀར་ན་བཞུགས་པའྱི་སྒ་བསྒྱུར་ཀ་བ་

དཔལ་བརྩེགས་དང་།  ཀླུའྱི་དབང་བོ་ལ་སོགས་པས་བོད་ཁམས་སུ་འགྱུར་རོ་འཚལ་གྱི་གཞུང་གྱི་

མཚན་བྱང་བཅོས་ཏེ་དཀར་ཆག་བྱིས་པ་ལ་དཀར་ཆག་ལྡན་དཀར་མ་ཟེར་རོ།  །

རྒྱལ་པོ་དང་བོན་འབངས་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དམ་པའྱི་ཆོས་སོགས་རྱིག་པའྱི་གནས་ལ་སྦང་

9 འཆོས་སྐྱོབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གཉྱིས་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ལ་བསྟན་བཅོས་ཏེ།  ཉནོ་མོངས་དགྲ་རྣམས་མ་ལུས་འཆོས་པ་དང་།  །ངན་འགྲོ་

སྱིད་ལས་སྐྱོབ་བྱེད་གང་ཡྱིན་པ།  །འཆོས་སྐྱོབ་ཡོན་ཏན་ཕྱིར་ན་བསྟན་བཅོས་ཏེ།  །གཉྱིས་པོ་འདྱི་དག་གཞན་གྱི་ལུགས་ལ་མེད།  །
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བ་ཆེར་མཛད་པས་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏེ།  རྒྱལ་པོ་ཁྱི་སོང་ལྡེ་བཙན་རང་ཉྱིད་ཀྱིས།  བཀའ་

ཡང་དག་པའྱི་ཚད་མ་བམ་པོ་བདུན།  དེའྱི་མདོར་བསྟན་བམ་པོ་གཅྱིག  དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་

སྐད་བར་བམ་པོ་ལྔ།  བྱམས་པའྱི་བསྟོད་ཆེན་བམ་པོ་གཅྱིག་ལྷག་པ་སོགས་བསྟན་བཅོས་གཞུང་

ཚད་ཆེ་བ་དང་། (འདྱི་སེ་དགེའྱི་བསྟན་འགྱུར་གྱི་པོ་ཏྱི་ཅོ་པ་ན་བཞུགས།)  གྲུབ་པའྱི་མཐའ་དགྲོལ་བ།  དབུ་

མའྱི་གཟེར་བུ།  བསམ་གཏན་གྱི་དོགས་པ་བརྒྱད་བསལ་བ།  ལྷ་བཙན་པོས་བཀས་བཅད་10སོགས་

དང་།  འཕགས་པ་རྣམ་སྣང་།  ཤཀ་ཐུབ་པ།  འཇམ་དཔལ།  བྱམས་པ།  མྱི་གཡོ་མགོན།  བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བརྒྱ་ལ་བསྟོད་པ་སོགས་གཞུང་ཚད་ཆུང་བའྱི་བསྟན་བཅསོ་དུ་མ་མཛད་ད།ོ  །ཡུམ་

སྟངོ་ཕག་བརྒྱ་བའྱི་འགྲེལ་བ་འབུམ་རྐང་པའྱི་གནདོ་འཇོམས་སུ་གྲགས་པ་ཡང་ཁྱི་སོང་གྱིས་མཛད་

པ་དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མར་བཤད་པ་ལྟར་ཡྱིན་ལ།  དཀར་ཆག་མཆྱིམས་ཕུ་མ་དང་ལྡན་

དཀར་མར་བཤད་པའྱི་ཡུམ་གྱི་འགྲེལ་བ་གནོད་འཇོམས་སུ་གྲགས་པ་རྒྱ་གར་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་

པ་དེ་ནྱི།  དཾ་ཥྚ་སེ་ནའམ་ཁ་ཆེ་མཆེ་བའྱི་སེ་ཡང་ཟེར་བ་དེས་བརྩམས་པའྱི་ཡུམ་གསུམ་གནོད་

འཇོམས་ཡྱིན་ནོ།  །

གཞན་ཡང་མུ་ཏྱིག་བཙན་པོས་མཛད་པའྱི་དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་བ་དང་།  ཇོ་བོ་བྱང་

ཆུབ་རེའྱི་སྨོན་ལམ་སོགས་ལྷ་སས་དང་།  བཙུན་མོས་མཛད་པ་དང་།  བཻ་རོ་ཙ་ནས་མཛད་པའྱི་

དོན་གསལ་སྒོན་མ། (འདྱི་ཡང་སེ་བསྟན་ཅོ་པར་བཞུགས།)  རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་

བཤད་པ།  སྣང་མཐའྱི་མཚན་བརོད་ལ་སོགས་པ་དང་།  དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་གཅེས་

པ་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིན་ཡྱིག  ཀ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་གསུང་རབ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གཏམ།  

ཕྱིའྱི་ཡུལ་དྲན་རྒྱུད་དུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་སེལ་བ།  མཚན་ཉྱིད་གསུམ་མདོར་བསྟན།  ཆོས་ཀྱི་

རྣམ་གྲངས་རྩ་འགྲེལ་གཉྱིས། (འདྱི་སེ་བསྟན་སྣ་ཚོགས་སྐོར་དུ་བཞུགས།)  ཞང་ཡེ་ཤེས་སེས་མཛད་

པའྱི་ལྟ་བའྱི་ཁྱད་པར།  བཟང་སྤོད་ཀྱི་འགྲེལ་བ་བཞྱིའྱི་དོན་བསྡུས་འདྱི་ཡང་སེ་བསྟན་ཆོ་པར་

བཞུགས།  འཇྱིག་རེན་ཕ་རོལ་སྒྲུབ་པ་དགོངས་ལྡེམ་དགོངས་གཞྱིའྱི་བརེད་བྱང་རྣམས་དང་།  

ཅོག་རོ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་གྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ། (འདྱི་ཡང་སེ་

10 བཀའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་པའྱི་དོན།



བསྤྡདུྡརིིྡིནསྡྤརྡ་་ྡམྤསརྡབ་སྡབཤྤྡདྲ

51

བསྟན་ཆོ་པར་བཞུགས།)  ངེས་པའྱི་དོན་དབུ་མ།  ཤེར་ཕྱིན་མདོར་བསྡུས།  ཕེང་བའྱི་རྒྱན།  ཆོས་

གཏན་ལ་དབབ་པ།  དཔལ་བརྩེགས་དང་ཀླུའྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བརྒལ་ལན་བཞྱི་ཕྲུགས།  གཞན་

ཡང་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ལྟ་བའྱི་རྱིམ་པའྱི་མན་ངག་དང་།  གསུང་རབ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་

གཏམ་རྒྱུད་དང་ཤཀའྱི་རབས་རྒྱུད། (འདྱི་གཉྱིས་ཀང་སེ་བསྟན་དུ་བཞུགས།)  སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་སྙྱིང་

པོའྱི་དགོངས་འགྲེལ་11བྱམས་ལེའྱི་བརེད་བྱང་།  པྲ་ཤ་སེ་ནའྱི་ཤེར་སྙྱིང་ཊྱིཀ  སློབ་དཔོན་བཀྲ་ཤྱིས་

ཀྱི་དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་བརེད་བྱང་དང་།  སོམ་པ་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་འགྲེལ་པ།  དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོའྱི་དགེ་སློང་

མའྱི་སོ་ཐར་གྱི་འགྲེལ་པ།  ཨ་ཙརྱ་ཀ་ལ་ཡ་ན་དང་།  རྱིན་ཆེན་ཟླ་འབྱུང་དང་།  ཀོང་ཨུད་པལ་

ཀོ་ཥ་སོགས་ཀྱི་དྲྱིས་ལན།  ལྕེ་ཁྱྱི་འབྲུག་གྱི་སྒའྱི་གནས་བརྒྱད་རྩ་འགྲེལ་དང་། (འདྱི་ཡང་སེ་བསྟན་

དུ་བཞུགས།)  མ་བྱྱིན་ལེན་གྱི་སྐབས་ནས་མཁན་པོ་བཞྱིས་དཔད་པ་སོགས་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་

ཀྱིས་ཀང་བསྟན་བཅོས་མང་དུ་མཛད།  

བཻ་རོ་ཙ་ན།  ལྡན་མ་རྩེ་མང་།  ཁ་ཆེ་ཨ་ནན་ཏ་སྟེ་ལོ་ཙཱ་བ་རྒན་གསུམ།  གཉགས་ཛྙ་ན་ཀུ་མ་ར།  

འཁོན་ཀླུའྱི་དབང་བོ།  ར་རྱིན་ཆེན་མཆོག་སྟེ་བར་བ་གསུམ།  ཀ་བ་དཔལ་བརྩེགས།  ཅོག་རོ་ཀླུའྱི་

རྒྱལ་མཚན།  ཞང་ཡེ་ཤེས་སེ་སྟེ་གཞོན་གསུམ་བཅས་དགུ་དང་།  ཕྱིས་སུ་བརྒྱ་ཕག་ལྷག་བྱུང་ཞྱིང་།  

གཞན་ཡང་སློབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལ་སོགས་པཎྱི་ཏ་མང་པོ་སྤན་དྲངས་ནས་རྒྱ་གར་སོགས་ནས་

ནང་དོན་རྱིག་པ་སོགས་མང་པོ་བསྒྱུར་བས་དམ་པའྱི་ཆོས་སོགས་རྱིག་པའྱི་གནས་དར་ཞྱིང་རྒྱས་

སྟབས་ཆབ་སྱིད་དང་དཔལ་འབོྱར་ཡང་སར་ལས་ལྷག་པར་དར་ཏེ་མཐའ་བཞྱི་དབང་དུ་འདུས་

ཚུལ་སོགས་དེབ་ཐེར་རྣམས་སུ་གསལ།  བཀའ་གཙིགས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་དང་ཁྱིམས་ཡྱིག་སོགས་མང་

པོ་བཟོས།  བོན་ཆེན་མགོས་རྒན་གྱི་བུ་མགོས་ཁྱི་བཟང་ཡབ་ལྷག་གྱིས།  སར་ཞལ་ལྕེ་གསོས་ཐང་

12སྟོང་ཐང་དུ་བཅད་པ་མེད་པ་ལ་ཁྱིམས་སུ་བཅད་ནས་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཆེན་མོ་བཟོས་པས་བོན་པོ་ཕྱི་

མ་རྣམས་ལའང་དྲྱིན་ཆེ་བས།  བོད་ཕྲུག་མཛངས་པའྱི་མྱི་བདུན་གྱི་དྲུག་པར་འདྲེན་ནོ།  །བོན་སྟག་

བཙན་གདོང་གཟྱིགས་གཉེར་གྱི་བུ།  གཉེར་སྟག་བཙན་གདོང་གཟྱིགས་ཀྱིས་ཀང་།  འབངས་མྱི་

11 བསྟན་བཅོས་གང་ཞྱིག་མཛད་པ་པོའྱི་དགོངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་འགྲེལ་བ་མཛད་པར་བསྟན།

12 མཚོན་གྱིས་རས་པའྱི་ར་ཁའྱི་ཚད་འཇལ་བའྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་ཞྱིག
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ཁྱྱིམ་རེ་ལ་ར་གང་མཛོ་གཡག་སོགས་བགོས་ནས།  རྩྭ་སོན་དགུན་དུས་སུ་བསྐམ་པ་སོགས་ཀྱི་ལག་

རེས་བཞག་པས།  བོད་ཕྲུག་མཛངས་པའྱི་མྱི་བདུན་པ་ཟེར་རོ།  །

དེ་རེས་ཁྱི་སོང་གྱི་སས་ཆེ་བ་མུ་ནེ་བཙན་པོའྱི་དུས་སུ།  ལྷ་ས།  ཁ་འབྲུག  བསམ་ཡས་རྣམས་སུ་

མཆོད་པ་ཆེན་པོ་བཙུགས་ཤྱིང་།  པཎྱི་ཏ་དང་།  ལོ་ཙཱ་བ་དང་།  དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་བསྙེན་

བཀུར་མཛད་དེ་སར་བཞྱིན་དམ་པའྱི་ཆོས་སོགས་བསྒྱུར་ཞྱིང་སེལ་བར་མཛད།  འབངས་ཀྱི་

དབུལ་ཕྱུག་སྙོམས་པ་སོགས་མཛད་དོ།  །

དེ་རེས་ཁྱི་སོང་གྱི་སས་ཐ་ཆུང་ཁྱི་ལྡེ་སོང་བཙན་སད་ན་ལེགས་མཇྱིང་ཡོན་དུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་སར་

འཁོད།  

གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོའྱི་སས།  འབུམ་སེང་།  དཔལ་འབུམ།  དགའ་དགའ་གསུམ་གྱིས།  མུ་

ནེ་བཙན་པོ་དང་།  སད་ན་ལེགས་འདྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་བ་སྨན་པ་མཛད་ཅྱིང་འཕྱིན་ལས་ཀང་ཡབ་ཀྱི་

གདན་ས་གནོན་པ་བྱུང་།  འདྱི་དུས་བོན་པོ་གང་སྣ་ཅན་གྱིས་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་སྐྱོན་ཕབ།  

གཡུ་ཐོག་པ་བཙོན་དུ་བཅུག  དེ་ནས་ཀོ་ཁ་ཁའྱི་ཡུལ་དུ་སྤྱུགས་པ།  རྒྱལ་པོ་སད་ན་ལེགས་འདྱིས་

ཀོ་ཡུལ་ནས་གདན་དྲངས།  རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བང་དུ་ཟ་འགོ་དགུ་བརྩེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་སྤན་དྲངས་ཏེ།  

རྱིན་པོ་ཆེའྱི་འབུལ་བ་མང་པོ་ཕུལ་ཞྱིང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བརྒྱུད་པ་ནས་བརྒྱུད་པར་གཡུ་ཐོག་བརྒྱུད་

པར་བཅས་པ་བ་སྨན་པ་བྱེད་དགོས་པའྱི་བཀའ་དང་དཔ་ཁལ་གྱི་འབུལ་བ་དང་བཅས་པ་ཐག་

བཅད།  གཡུ་ཐོག་པས་ཀང་སར་བཞྱིན་གསོ་བ་རྱིག་པ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་ཏེ།  གསུང་རྩོམ་ཡང་རྱིག་

གནས་ཕྱི་ནང་ཞེས་པའྱི་གཞུང་ལེའུ་སོ་གསུམ།  རེ་སྐོར་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཞེས་པར་ལེའུ་ང་ལྔ།  

རྱིག་པའྱི་གནས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་འགྲེལ་བ་ཁ་སྐོང་དང་བཅས་པ།  རྒྱུད་འགྲེལ་སྟོང་དང་རྩ་གཅྱིག་

ལ་ལེའུ་སྟོང་དང་སུམ་བརྒྱ།  མན་ངག་ཕན་བྱེད་དང་གནོད་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་ཕན་མང་པོ།  དམར་

འདེད་ཀྱི་མན་ངག་ལེའུ་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ།  རོ་བཀྲ་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་ལ་ལེའུ་ཉེར་ལྔ།  བྱང་

ཁོག་གསང་དབྱེ་ལེའུ་བརྒྱད།  ཐུར་དཔད་གནད་ཀྱི་ལྡེའུ་མྱིག་ལ་ལེའུ་སོ་ལྔ།  མངོན་ཤེས་གནད་

ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་ལེའུ་བཅོ་ལྔ།  གསང་ཐྱིག་རྱིན་ཆེན་སྒོན་མེ་ལ་ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད།  ནག་རྩྱིས་
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འཁོར་འདས་གཏན་འབེབས་ལ་ལེའུ་བརྒྱ་དང་ཉྱི་ཤུ།  འབས་རྩྱིས་ལ་ལེའུ་ཉེར་ལྔ།  དཀར་རྩྱིས་རྱི་

བོ་རྡུལ་འབེབས་ལ་ལེའུ་དྲུག་ཅུ།  རྒྱུད་བཞྱིའྱི་ཐེམ་ཡྱིག  གབ་པ་གསལ་བྱེད།  ཐོ་བྱང་།  རྒྱུད་ཀྱི་

ཁ་སྐོང་།  དཀར་ཆག  ཆ་ལག  མེ་རྩ་མདོ་ཆོད་ནག་པོ།  གཏར་ཁ་ལག་ལེན་འཕྱུགས་མེད།  གེན་

འདྲེན་ལྕགས་ཀྱུས་ཉ་འཛིན།  ཐུར་འབེབས་རྱི་བོ་རྦབ་སྒྱིལ།  ཉམས་ཡྱིག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན།  ཁྱིད་

ཡྱིག་བརྒྱ་དང་ཉེར་གཅྱིག  ནད་པ་ལ་གཅེས་པ་སོག་འཚོ་དཔལ་སྐྱེད་ཀྱི་གདམས་པ།  སྨན་པ་ལ་

གཅེས་པ་བསྐྲད་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་གདམས་པ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་བརྩམས་སོ།  །

བསམ་ཡས་ལ་ཞྱིག་གསོ་དང་།  བསམ་ཡས་སོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་མུ་ནེ་བཙན་པོས་བཙུགས་པ་དེ་

བར་སྐབས་སུ་རེ་ཞྱིག་ཉམས་པ་དེ་སླར་གསོས།  སྐྱྱིད་ཤོད་དུ་དཀར་ཆུང་རོ་རེ་དབྱྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་

བཞེངས།  པཎྱི་ཏ་བྱི་མ་ལ་མྱི་ཏྲ།  ཛྙཱ་ན་སེ་ན།  བལ་པོ་ཧཱུཾ་ཀ་ར།  པྲ་ཛྙཱ་ངྷར།  ཤཀ་སྱིང་ཧ།  སུ་རེན་

དྲ་བོ་ངྷྱི།  ཛི་ན་མྱི་ཏྲ།  ད་ན་ཤྱི་ལ།  བུད་ངྷ་སྱིང་ཧ་སོགས་སྤན་དྲངས།  སར་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་

ལའང་བསྙེན་བཀུར་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ།  མཚན་ཉྱིད་དང་།  གསང་སགས་ཀྱི་བཀའ་བསྟན་བཅོས་

མང་པོ་བསྒྱུར།  རྒྱལ་པོ་འདྱིས་ཡབ་མེས་ཀྱི་དུས་བཞྱིན་བྱེད་དགོས་པའྱི་ཐུགས་དམ་བཞེས་ཏེ།  

དབུ་སྙུང་བོར་ནས།  བཀའ་གཙིགས་13ཀྱི་ཡྱི་གེ་ས་ཕྱི་ཤོག་གུ་མཐྱིང་ག་ལ་གསེར་གྱིས་བྱིས་ཏེ།  

རྱིན་པོ་ཆེ་ཁ་མེན་གྱི་སྒོམ་དུ་བཅུག་ནས་བསམ་ཡས་ཀྱི་ཡབ་ཁྱི་སོང་གྱི་བཀའ་གཙིགས་ཆེན་མོའྱི་

འགྲམ་དུ་བཞག་གོ།  །

དེ་རེས་ཁྱི་ལྡེ་སོང་བཙན་སད་ན་ལེགས་ཀྱི་སས།  ཁྱི་གཙུག་ལྡེ་བཙན་རལ་བ་ཅན་གྱིས་རྒྱལ་སྱིད་

བཟུང་།  འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་འུ་ཤང་རོའྱི་དཔེ་མེད་བཀྲ་ཤྱིས་དགེ་འཕེལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས།  

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་པཎྱི་ཏ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་བཞུགས་ནས།  མཚན་ཉྱིད་དང་རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་

བཀའ་བསྟན་བསྒྱུར་ཅྱིང་འཆད་རྩོམ་གྱིས་དུས་འདའ་བར་བྱེད།  སར་ལྷ་སས་ཡབ་ཀྱི་རྱིང་ལ་ཆོས་

ཀྱི་བར་བོད་སྐད་ལ་མ་གྲགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཞྱིང་།  རྒྱ་ནག་དང་།  ལྱི་དང་།  རྒྱ་གར་ཡུལ་

དབུས་དང་།  ཟ་ཧོར་དང་།  ཁ་ཆེ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ནས་བསྒྱུར་བའྱི་བར་མྱི་འདྲ་བ་དག་མང་པོ་

མྱི་གོ་ཞྱིང་བསླབ་དཀའ་བར་གཟྱིགས་ནས།  དྲྱིན་ཅན་གྱི་ལོ་པཎ་རྣམ་གསུམ་ཞེས་གྲགས་པ་ཛི་ན་

13 བཀའ་ཆེམས་སམ།  དམ་བཅས་པའྱི་ཡྱི་གེ།
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མྱི་ཏྲ་དང་།  ད་ན་ཤྱི་ལ་དང་།  ཞང་ཡེ་ཤེས་སེ་གསུམ་སོགས་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་སར་བསྒྱུར་བ་

ཐམས་ཅད་དག་པར་བྱས་ཤྱིང་གསར་བཅད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་གོ་བདེ་བར་བྱས།  གཞུང་ཚད་

རྣམས་ཀང་བམ་གྲངས་སོགས་ངེས་པར་བྱས་ཏེ།  དཀར་ཆག་ཏུ་བསྣན་ནས།  སྤྱིར་ཁྱི་སོང་གྱི་དུས་

ཀྱི་དཀར་ཆག་ཕོ་བང་ལྡན་དཀར་མ་དང་།  ཕྱིས་ཀྱི་མཆྱིམས་ཕུ་མ་དང་།  འཕང་ཐང་མ་སྟེ་གསུམ་

བྱུང་བ་དཀོར་མཛོད་ཀྱི་ཟླ་ལ་བཞག་གོ།  །ཡང་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱི་སྐབས་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་

བྱེ་བག་རོག་བྱེད་ཆེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ་མཛད།  ཆེན་མོ་དང་འབྱིང་བའམ་སྒ་སྦོར་བམ་གཉྱིས་སེ་

དགེའྱི་བསྟན་འགྱུར་ཅོ་པའྱི་ནང་སྣ་ཚོགས་སྐོར་དུ་བཞུགས།  ཇྱི་ལྟར་བརྩམས་ཚུལ་སྒ་སྦོར་བམ་

གཉྱིས་ཀྱི་དབུར་བཤད་པ་ཡོངས་རྫོགས་འདྱིར་འདྲེན་པར་བྱ་སྟེ་འདྱི་ལྟར།

སྒྲ་སྦོར་བམ་གཉྲིས་འདྲི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཟབ་ཁྲིད་ཀྲིས་ལོ་ཙཱ་

བེད་སངས་ལ་ལམ་སོན་བེད་དགོས།

རའྱི་ལོ་ལ་བཙད་པོ་ཁྱི་ལྡེ་སོང་བཙན། (འདྱི་ཡྱི་གེ་ནོར་བ་ཡྱིན་ཏེ།  ཁྱི་གཙུག་ལྡེ་བཙན་ཡྱིན་ནོ།།)  ཕོ་བང་

གྱིའྱི་འནོ་ཅང་རོ་(འུ་ཤང་རོ་དང་གཅྱིག་རེད།)ན་བཞུགས།  སྟོད་སྨད་ཀྱི་དམག་རྙྱིད་རེད་དང་རྐུན་

ཆེན་བཏུལ།  གར་ལོག་གྱི་ཕོ་ཉས་ཕག་བཙལ།  བོན་ཆེན་པོ་ཞང་ཁྱི་ཟུར་རམ་ཤག་དང་།  མང་

རེ་ལྷ་འདོ་ལ་སོགས་པས་རྒྱལ་ས་གནད་མང་པོ་བཅད་དེ།  རྔ་ར་དང་བ་མར་མང་པོ་ཕག་ཏུ་ཕུལ།  

ཞང་བོན་སོ་སོར་བྱ་དགའ་བསྩལ་བའྱི་ལན་ལ།  ཉྱི་འགོ་གྱི་མཁན་པོ་ཨ་ཙཱརྱ་ཛི་ན་མྱི་ཏྲ་དང་།  སུ་

རེནྡྲ་བོ་ངྷྱི་དང་།  ཤྱི་ལེནྡྲ་བོ་ངྷྱི་དང་།  ད་ན་ཤྱི་ལ་དང་།  བོངྷྱི་མྱི་ཏྲ་དང་།  བོད་ཀྱི་མཁན་པོ་རཏྣ་

རཀྱི་ཏ་དང་།  ངྷར་ཏ་ཤྱི་ལ་དང་།  ལོ་ཙཱ་བ་མཁས་པ་ཆུད་པ་ཛྙཱ་ན་སེ་ན་དང་།  ཛ་ཡ་རཀྱི་ཏ་དང་།  

མཉྫུ་ཤྱི་ཝར་དང་།  རཏྣེན་དྲ་ཤྱི་ལ་ལ་སོགས་པས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ལས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་

ལས་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཞྱིང་མྱིང་དུ་བཏགས་པ་རྣམས་དཀར་ཆག་ཏུ་བྱིས་ཏེ།  ནམ་དུ་ཡང་

གཞུང་ལུགས་དེ་ལས་མྱི་བསྒྱུར་ཞྱིང་ཀུན་གྱིས་བསླབ་ཏུ་རུང་བར་གྱིས་ཤྱིག་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་

ནས།  སོན་ལྷ་སས་ཡབ་ཀྱི་རྱིང་ལ།  ཨ་ཙཱརྱ་བོ་ངྷྱི་ས་ཏྭ་དང་།  ཡེ་ཤེས་དབང་པོ་དང་།  ཞང་རྒྱལ་
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ཉེན་ཉ་བཟང་དང་།  བོན་ཁྱི་བཞེར་སང་ཤྱི་དང་། (འདྱི་ཡང་ཡྱི་གེ་ནོར་བ་འདྲ་སྟེ།  ཁྱི་བཞེར་གྱི་བུ་སང་ཤྱི་

ཏ་ཡྱིན་ལ།  སང་ཤྱི་ནྱི་རྒྱ་ཕྲུག་ཡྱིན་པར་གསུངས།)  ལོ་ཙཱ་བ་ཛྙཱ་ན་དེ་བ་ཀོ་ཥ་དང་།  ཁྱྱི་འབྲུག་དང་།  

ལྕེ་བམ་ཟེ་ཨ་ནན་ཏ་ལ་སོགས་པས་ཆོས་ཀྱི་སྐད་བོད་ལ་མ་གྲགས་པ་ལས་མྱིང་དུ་བཏགས་པ་

མང་དག་ཅྱིག་མཆྱིས་པའྱི་ནང་ནས་ཁ་ཅྱིག་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་དང་།  བྱཱ་ཀ་ར་ཎའྱི་ལུགས་དང་མྱི་

མཐུན་ཏེ།  མྱི་བཅོས་སུ་མྱི་རུང་བ་རྣམས་ཀང་བཅོས།  སྐད་ཀྱི་མྱིང་གཅེས་སོ་འཚལ་གྱིས་ཀང་

བསྣན་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་གཞུང་ལས་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བ་དང་།  གནའྱི་མཁན་པོ་ཆེན་པོ་ནཱ་གཱ་

རྫུ་ན་དང་།  བ་སུ་བན་ངྷེ་ལ་སོགས་པས་ཇྱི་ལྟར་བཤད་པ་དང་།  བྱཱ་ཀ་ར་ཎའྱི་སྒའྱི་ལུགས་ལས་ཇྱི་

སྐད་དུ་འདྲེན་པ་དང་ཡང་བསྟུན་ཏེ།  མཇལ་དཀའ་བ་རྣམས་ཀང་ཚིག་སོ་སོར་ཕལ་ནས་གཏན་

ཚིགས་ཀྱིས་བཤད་དེ་གཞུང་དུ་བྱིས།  

སྐད་རྐང་པ་བཤད་མྱི་འཚལ་བ་སྒ་བཞྱིན་དུ་བསྒྱུར་བར་རྱིགས་པ་རྣམས་ཀང་སྒ་བཙན་པར་

བགྱིས་ཏེ་མྱིང་དུ་བཏགས།  སྐད་ཁ་ཅྱིག་དོན་བཞྱིན་དུ་གདགས་པར་རྱིགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་

བཙན་པར་བགྱིས་ཏེ་མྱིང་དུ་བཏགས་ནས།  བཙད་པོའྱི་སྤན་སར་བན་དེ་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི་ཡོན་

ཏན་དང་།  བན་དེ་ཆེན་པོ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ཡང་འཚོགས་ཏེ།  རེ་བོན་གདན་འཛོམས་

པ་ལ་ཞུས་ནས་ངྷར་བསྒྱུར་བའྱི་ཐབས་དང་།  རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་མྱིང་བཏགས་པ་

རྣམས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ།  བཀའ་བཅད་པ།  དམ་པའྱི་ཆོས་བསྒྱུར་བའྱི་ལུགས་ནྱི་དོན་དང་ཡང་མྱི་

འགལ་ལ་བོད་སྐད་ལ་ཡང་གར་བདེ་བར་གྱིས་ཤྱིག  ངྷར་བསྒྱུར་བ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་

ལས་མྱི་བསྣོར་བ་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་དོན་དང་ཚིག་ཏུ་འབེལ་ཞྱིང་བདེ་ན་མ་བསྣོར་བར་

སྒྱུར་ཅྱིག  བསྣོར་ན་བདེ་ཞྱིང་གོ་བ་བསྐྱེད་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན།  ཚིགས་བཅད་ལ་ནྱི་རྩ་བ་བཞྱི་བའམ།  

དྲུག་པའང་རུང་སྟེ།  ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ན་གང་བདེ་བ་བསྣོར་ཞྱིང་སྒྱུར་ཅྱིག  རྐང་

བ་ལ་ནྱི་དོན་གང་སྙེགས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཚིག་དང་དོན་གཉྱིས་ཀ་ལ་གར་བདེ་བར་བསྣོར་ཞྱིང་

སྒྱུར་ཅྱིག  སྐད་གཅྱིག་ལ་མྱིང་དུ་མར་འདྲེན་པ་ནྱི།  ལྟག་འགོ་དང་བསྟུན་ལ་གར་སྙེགས་པ་བཞྱིན་

དུ་མྱིང་ཐོགས་ཤྱིག  

གཽ་ཏ་མྱ་ལྟ་བུ་གཽའྱི་སྒ་ལས་ཚིག་དང་།  ཕོགས་དང་།  ས་དང་།  འདོ་དང་།  རོ་རེ་དང་།  བ་ལང་
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དང་།  མཐོ་རྱིས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་དུ་མར་སྙེགས་པ་དང་།  ཀཽ་ཤྱི་ཀ་ལྟ་བུའྱི་རྩ་ཀུ་ཤ་ཐོགས་པ་

དང་།  མཁས་པ་དང་།  པདྨ་ལ་དགའ་བ་དང་།  འུག་པ་དང་།  མཛོད་ལྡན་ལ་སོགས་པའྱི་སྒའྱི་

ལུགས་ལས་དྲངས་ཤྱིང་བསྒྱུར་ན་སྣ་གྲངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཏུ་སྙེགས་ལ།  བསྒྱུར་པ་རྣམས་གཅྱིག་གྱི་

ནང་དུ་ནྱི་སྣ་གྲངས་དེ་ཀུན་འདུར་ཡང་མྱི་བཏུབ་སྟེ།  གཅྱིག་ཏུ་ཆད་པར་བྱར་ཡང་གཏན་ཚིགས་

ཆེན་པོ་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་མྱི་བསྒྱུར་བར་རྒྱ་གར་སྐད་སོ་ན་ཞོག་ཅྱིག  གར་ཡང་དྲང་དུ་རུང་བའྱི་

ཚིག་བྱུང་ན།  ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་ཆད་པར་མྱི་བསྒྱུར་པར་སྤྱིར་སྙེགས་སུ་རུང་བར་གྱིས་ཤྱིག  

ཡུལ་དང་།  སེམས་ཅན་དང་།  མེ་ཏོག་དང་།  རྩྱི་ཤྱིང་ལ་སོགས་པའྱི་མྱིང་བསྒྱུར་ན་ཡྱིད་གོལ་ཞྱིང་

ཚིག་མྱི་བདེ་བ་དང་།  འལོ་ཕྱིར་བསྒྱུར་དུ་རུང་བ་དོན་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ནམ་མ་ཡྱིན་གཏོལ་མེད་པ་

རྣམས་ལ།  མགོ་ལ་ཡུལ་ཞེའམ།  མེ་ཏོག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་བྱ་བའྱི་མྱིང་གཅྱིག་བ་ཐབས་

སུ་སྣོན་ལ་རྒྱ་གར་སྐད་སོ་ན་ཞོག་ཅྱིག  

གྲངས་ལ་རྒྱ་གར་སྐད་བཞྱིན་དུ་བསྒྱུར་ན་དགེ་སློང་བརྒྱ་ཕག་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་ཞེས་འབྱུང་

བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི།  སྟོང་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པར་བོད་ཀྱི་སྐད་བཞྱིན་བསྒྱུར་ན་དོན་དང་མྱི་

འགལ་བ་བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་ཡང་བདེ་བས་གྲངས་བསོམ་དུ་རུང་བ་རྣམས་བོད་སྐད་ཀྱི་ལུགས་

བཞྱིན་ཐོགས་ཤྱིག  

པ་རྱི་དང་།  སམ་དང་།  ཨུ་བ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་ཏེ།  ཚིག་གྱི་ཕད་དང་རྒྱན་ལྟ་བུར་འབྱུང་བ་རྣམས་

བསྒྱུར་ན་དོན་དང་མཐུན་ཞྱིང་འབྱོར་བའྱི་ཐབས་ནྱི།  ཡོངས་སུ་ཞེའམ།  ཡང་དག་པ་ཞེའམ།  ཉེ་

བ་ཞེས་སྒ་བཞྱིན་དུ་སྒྱུར་ཅྱིག  དོན་ལྷག་པར་སྙེགས་པ་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་ཚིག་གྱི་ལྷད་ཀྱིས་བསྣན་

མྱི་དགོས་ཀྱིས་དོན་བཞྱིན་དུ་ཐོགས་ཤྱིག  རྣམ་གྲངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་ཚིག་རྣམས་ནྱི་མ་འདོམས་

ན་མྱིང་གང་བོད་སྐད་དུ་སྤྱིར་གྲགས་ཤྱིང་ཚིག་ཏུ་གར་བདེ་བར་གདགས་སོ།  །འདོམས་ན་སོ་སོར་

བཏགས་པ་བཞྱིན་དུ་ཐོགས་ཤྱིག  

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ཞེས་དང་སྐོ་ལོང་གྱི་ཚིག་

གྱི་རྱིམ་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ལ་ཞེ་སའྱི་ཚིག་ཏུ་བསྒྱུར།  གཞན་ལ་ཚིག་འབྱིང་བོ་མན་ཆད་ཙམ་དུ་
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བྱས་ཏེ།  སོན་ལྷ་སས་ཡབ་ཀྱི་སྤན་སར་མཁན་པོ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་མཁས་པ་འཚོགས་ནས།  ངྷར་

དཀོན་མཆོག་སྤྱིན་དང་།  ལང་ཀར་གཤེགས་པ་བསྒྱུར་ཏེ།  གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ལུགས་བཞྱིན་

སྒྱུར་ཅྱིག  སྐད་ཀྱི་ལུགས་འདྱི་ལྟར་བཀས་བཅད་པ་ལས་སོ་སོ་ནས་སུ་ཡང་འཆོས་ཤྱིང་འོག་ཏུ་

མྱིང་གསར་དུ་འདོགས་སུ་མྱི་གནང་གྱིས།  བསྒྱུར་བ་དང་འཆད་པའྱི་གྲྭ་སོ་སོ་ནས་སྐད་གསར་དུ་

མྱིང་གདགས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཡང་།  སོ་སོའྱི་གྲྭ་གྲྭར་མྱིང་ཆད་པར་མྱི་གདགས་པར་ཆོས་

ཀྱི་གཞུང་དང་སྒའྱི་ལུགས་ལས་ཇྱི་སྐད་དུ་འབྱུང་བའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་།  ཆོས་ལ་ཇྱི་སྐད་དུ་

གདགས་པ་དཔད་དེ།  ཕོ་བང་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་འདུན་ས་དང་།  ངྷར་ཞུ་

ཆེན་འཚལ་བའྱི་གྲྭར་ཕུལ་ལ།  སྙན་དུ་ཞུས་ཏེ་བཀས་བཅད་ནས་སྐད་ཀྱི་དཀར་ཆག་གྱི་དཀྱུས་སུ་

བསྣན་ནོ།  །

གསང་སགས་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་གཞུང་གྱིས་གསང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ།  སོྣད་དུ་མ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་

བཤད་ཅྱིང་བསྟན་དུ་ཡང་མྱི་རུང་ལ།  བར་དུ་བསྒྱུར་ཞྱིང་སྤོད་དུ་གནང་གྱིས་ཀང་།  ལྡེམ་པོ་དག་

ཏུ་བཤད་པ་མ་ཁོལ་ནས་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་འཛིན་ཅྱིང་ལོག་པར་སྤོད་པ་དག་ཀང་བྱུང་།  སགས་

ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ནང་ནས་ཐུ་ཞྱིང་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་དག་ཀང་བྱུང་ཞེས་གདགས་ཀྱི།  ཕྱིན་ཆད་

གཟུངས་སགས་དང་རྒྱུད་བ་ནས་བཀའ་བསྩལ་ཏེ།  སྒྱུར་དུ་བཅུག་པ་མ་གཏོགས་པ།  སགས་

ཀྱི་ཚིག་ཐུ་ཞྱིང་བསྒྱུར་དུ་མྱི་གནང་ངོ་།  །སྐད་ཀྱི་མྱིང་སོན་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པ་དང་མྱིང་དུ་མ་

ཐོགས་པ་ལས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་གཞུང་དང་སྒའྱི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་སྦར་ཏེ་བཤད་པའྱི་དང་

པོའོོ།  །ཞེས་གསུངས་སོ།  །

གོང་གྱི་མཆན་བུ་དག་བདག་གྱིས་བཏབ་པ་ཡྱིན་ལ།  བཀས་བཅད་འདྱི་ལ་དཔག་ན་སོན་རྱིག་

གནས་ཇྱི་ལྟར་དར་བ་ཤེས་པར་འགྱུར་བས།  ལུང་ཚིག་འདྱི་དྲངས་པ་ཡྱིན་ནོ།  །

རྒྱལ་པོ་འདྱིས་བཀས་བཅད་གསུམ་མཛད་དེ།  སྐད་གསར་བཅད་ཀྱི་བཀས་བཅད་དང་།  འདུལ་

བ་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའྱི་སེ་ལས་གཞན་པའྱི་སེ་བ་དག་གྱི་སེ་སྣོད་མྱི་བསྒྱུར་བར་

བཀས་བཅད།  གསང་སགས་མ་རྒྱུད་རྣམས་མ་བསྒྱུར་ཅྱིག་ཅེས་བཀས་བཅད་པ་སྟེ་གསུམ་མོ།  །བེ་
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སང་སོགས་ཀང་རྒྱ་གར་ཡུལ་དབུས་འགྱུར་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བཅོས།  བོད་འབངས་ཀྱི་ཁྱིམས་

ཡྱིག་དང་།  ཡྱིག་ཚང་སོགས་ཞྱིག་གསོ་དང་ལེགས་བཅོས་མཛད་ཅྱིང་།  མངའ་ཐང་རབ་ཏུ་རྒྱས་

ཏེ་ནུབ་ཕོགས་སྟག་གཟྱིག་ཚུན་ཆོད་དབང་དུ་འདུས།  བོད་འབངས་རབ་ཏུ་སྐྱྱིད་པ་བྱུང་ཟེར་རོ།  །

ལྷ་ཐོ་ཐོ་རྱི་ནས་རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་བར་ལ་སྐྱྱིད་པའྱི་གདུང་རབས་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་ཞེས་ཟེར།  མུ་

ནེ་བཙན་པོ་ཡུན་ཐུང་བས་ཕེད་དུ་བརྩྱིས།  མང་སོང་མ་བགྲངས་པར་དེ་ལྟར་གྲགས་ལ།  མེས་ཨག་

ཚོམ་ནས་འདྱིའྱི་བར་ལ་ཤྱིན་ཏུ་སྐྱྱིད་པའྱི་གདུང་རབས་ལྔ་ཞེས་ས་རབས་ལ་གྲགས་སོ།  །

དེ་ནས་བོན་གདུག་པ་ཅན་དབས་སྟག་རྣ་ཅན་སོགས་ཀྱིས།  རྒྱལ་པོ་དང་།  བོན་བན་ཀ་དཔལ་

ཡོན་བཀྲོངས་ནས།  གང་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་རྒྱལ་སར་བཞག  འདྱི་ནྱི་ཆུང་དུས་ནས་གཟུགས་

བ་ལང་གྱི་ཤ་ཚུགས་དང་འདྲ་ཞྱིང་།  བོ་རྟུལ་ལ་རྒྱུད་གོང་བས།  འབངས་རྣམས་ཀྱིས་གང་དར་མ་

ཞེས་བཏགས། (གང་ཕྲུག)  མྱིང་དངོས་ནྱི།  འུ་དུམ་བཙན་ཟེར།  རྒྱའྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱའྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བ་ཧུ་གང་

ཇུ་ཟེར་བས་བོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ལས།  རྒྱལ་པོ་འདྱི་ཆང་ལ་དགའ་ཞྱིང་སྤོད་པ་ངན་པས།  བོད་

ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་འཁྲུགས།  སྱི་ཧ་ཅེའུ་ལ་བོད་དབང་བའྱི་རྱི་བརྩྱིགས་ཡོད་པ་འགེལ།  ཀླུ་

ཆུ་ཞག་གསུམ་གེན་ལ་ལོག  ལྟས་ངན་བྱུང་ཞྱིང་རྒྱལ་ཁམས་ཞྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ།  །ཞེས་བཤད་དོ།  །

དེ་ནས་གང་དར་ཁོ་རང་ཡང་བོ་རོངས་ཤྱིང་ཡོན་ཏན་མེད་པར་མ་ཟད།  ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་སྙྱིང་

ནས་མྱི་དགའ་བས།  ཆོས་བྱས་པ་བཀྲ་མྱི་ཤྱིས་ཟེར་ནས།  ར་རྱིན་ཆེན་མཆོག་དང་ཉང་ཏྱིང་འཛིན་

སོགས་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་མང་པོ་བཀྲོངས།  པཎྱིཏ་རྣམས་ས་མཐར་བསྐྲད་པ་དང་ལ་ལ་རང་རང་

སོ་སོའྱི་ཡུལ་དུ་བོས།  རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ལ་ས་མཐར་བོས།  མ་ཐར་བ་རྣམས་ཁྱྱིམ་སར་ཕབ།  མྱི་

ཉན་པ་རྣམས་བསད།  ལ་ལ་ཁྱིད་ནས་རྒྱལ་བོན་རྣམས་ཀྱིས་ར་ལ་འབབ་འཛེག་གྱི་ཚེ་སྒུར་དུ་

བཅུག་ནས་སྟེགས་བྱས།  ལ་ལའྱི་ལག་ཏུ་མདའ་གཞུ་དང་རྔ་གཤང་(རྱི་དྭགས་དཀྲོག་བྱེད་རྔ་དང་སྱི་ལྱི།)

བཞག་སྟེ་རྔོན་པ་བྱེད་དུ་བཅུག  ལྷ་ས་དང་།  བསམ་ཡས་བཤས་ར་བྱས།  གཙུག་ལག་ཁང་མང་

པོ་བཤྱིགས།  དཔེ་ཆ་རྣམས་མེ་ལ་བསེགས་པ་དང་ཆུ་ལ་བསྐུར་བ་དང་ས་འགོ་ཏུ་གནོན་པ་སོགས་

བྱས།  འབངས་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའང་ཇེ་སྡུག་ཇེ་སྡུག་ལ་སོང་།  བོད་འབངས་རྣམས་སྡུག་བསལ་གྱི་
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གནས་སུ་བཅར་ཏོ།  །

དེའྱི་ཚེ་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རོ་རེ་ཡེར་བ་བག་ལྷ་རྱི་སྙྱིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ན་སོམ་གྱིན་ཡོད་པ།  ཉྱིན་

གཅྱིག་སོམ་ཁང་ཕྱི་ལ་ཕེབས་ནས་གཟྱིགས་པས།  བཙུན་པའྱི་མགོ་ལ་བྱ་སྒོ་བཙུགས།  ལག་ཏུ་རྔ་

གཤང་ཐོགས་ཏེ་ལྱིངས་(རྒྱའམ་རྙྱི།)བྱེད་པ་མཐོང་བས་རྒྱལ་པོས་བསྟན་པ་བསྣུབས་ཤྱིང་།  འབངས་

རྣམས་སྡུག་བསལ་བར་ཤེས་ནས་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ།  རྒྱལ་པོ་མ་བསྒལ་ན་འབངས་རྣམས་

སྡུག་བསལ་གྱིས་མནར་ཞྱིང་།  རྒྱལ་པོ་རང་ཉྱིད་ཀང་ལས་ངན་པ་བསགས་ནས་ཕྱི་མར་དམྱལ་

བར་ལྟུང་བར་འགྱུར་སྙམ་ནས།  ར་བཞོན་མདའ་གཞུ་ཐོགས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་གསོད་དུ་ཆས།  དེའྱི་ཚེ་

འབངས་ཆེས་མང་པོ་འདུས་ནས་ངུ་འབོད་བྱེད་ཅྱིང་མྱ་ངན་བྱས།  རྒྱལ་པོ་ནུབ་ཕོགས་ག་བའྱི་ཚལ་

ན་མྱིག་མང་རྩེ་ཞྱིང་འདུག་པའྱི་ཐག་ཉེར་སོང་ནས་ངུ་འབོད་བྱས་ཏེ་(ཁོམ་སྐོར་རེད།)རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་

ལགས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་བསྣུབས་པ་སོགས་འདྱི་འདྲ་མཛད་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་ཀང་མྱི་རྱིགས་ཏེ།  ཡབ་

མེས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚང་དང་དཀོར་མཛོད་ཀྱི་སྒོམ་བུ་རོ་རྱིང་གྱི་ཡྱི་གེ་ཐམས་ཅད་ལ་གཟྱིགས་ཤྱིག་ཅེས་

མགྲྱིན་གཅྱིག་ཏུ་ངུ་འབོད་ཆེན་པོ་བྱས་པའྱི་འུར་སྒ་རྒྱལ་པོས་ཐོས་ནས་སེམས་མྱི་བདེ་བར།  རོ་

རྱིང་གྱི་རྩར་སོང་ནས་ཡྱི་གེ་ཀོག་གྱིན་ཡོད་པའྱི་སྐབས།  ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རོ་རེ་སླེབས་ཏེ།  རྒྱལ་པོ་

ལ་ཕག་འབུལ་ཁུལ་གྱིས་ཕུ་དུང་ནང་ནས་མདའ་གཞུ་བངས་ཏེ་ལྕགས་ཀྱི་མདའ་འཕངས་ཏེ་རྒྱལ་

པོའྱི་སྙྱིང་ཁར་ཕོག་ནས་ཚེའྱི་དུས་བྱས་14སོ།  །འདྱིས་རྒྱལ་སྱིད་ལོ་དྲུག་ལ་བཟུང་།  འདྱི་མན་ནས་

བོད་སྤྱི་ལ་དབང་བའྱི་རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ཟེར་རོ།  །

དེའྱི་བུ་གནམ་ལྡེ་འདོ་སྲུང་དང་།  བུ་རྫུན་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུའྱི་ཁྱི་ཡུམ་བརན་ལྡེ་གཉྱིས་ཡོད་པས་མ་

འཆམས་པར་ཡུམ་བརན་གྱིས་དབུ་རུ།  འདོ་སྲུང་གྱིས་གཡོ་རུ་བཟུང་ནས།  སྱིད་ཁག་གཉྱིས་སུ་

གེས།  ཡབ་གང་དར་གྱི་བྱེད་སྤོད་ལ་འབངས་ཁ་ལོག་པ་དང་།  ཆབ་སྱིད་དང་དཔལ་འབྱོར་གང་

ཐད་ནས་ཉམས་དམས་སུ་སོང་བ་ཚོར་ནས།  རྒྱལ་བོན་ཀུན་གྱིས་གྲོས་ཐོག་ནས་ཇོ་བོ་རྣམ་གཉྱིས་

དང་།  བྱམས་པ་ཆོས་འཁོར་མ་སོགས་ཁྱི་ཐོག་ཏུ་སྤན་དྲངས་ནས་མཆོད་པ་བྱས།  ལ་ལ་བཙུན་པ་

བྱེད་ཁུལ་བྱས་ཏེ།  འཆད་ཉན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་རེ་བྱས།  འནོ་ཀང་།  འབངས་རྣམས་ཀྱི་སྙྱིང་

14 ཤྱི་བའྱི་དོན།



ིསྡརྟསིསྡ་སྡས་ྲ

60

ནད་མ་ཞྱི་བར་ས་གང་ལོ་ནས་བཟུང་ཁེང་ལོག་(གེན་ལོག)རྣམས་རྱིམ་པར་བྱུང་།  དེ་ཡང་།  དང་

པོར།  དབས་ཁོ་བཞེར་ལེགས་སྟེང་ཟེར་བས་འགོ་ཁྱིད་དེ་མདོ་ཁམས་སྨད་ནས་ཁེང་ལོག་བྱུང་།  

དེ་རེས་དབས་ལོ་ཕོ་ལོ་ཆུང་གྱིས་ཁྱིད་དེ་དབུ་རུ་ནས་ཁེང་ལོག་བྱུང་།  དེ་རེས་གཡོན་རུར་ཞང་རེ་

གསས་སྣེ་བཙན་གྱིས་དཔོན་གཡུ་སྣེ་བསད།  མཆྱིམས་ཀོང་མྱི་དྲུག་གྱིས་འགོ་ཁྱིད་དེ་འདོ་འབར་

ཁེང་ལྡོག་(གེན་ལོག)ཏུ་གྲགས་པ་བྱས་པ་སོགས།  དེ་ནས་ཁེང་ལོག་ལོ་དགུ་བ་མེ་བྱ་ལ་ཤུད་པུ་སྟག་

རྩེ་སོགས་ཀྱིས་གྲོས་བྱས་ནས་བང་སོ་(རྒྱལ་དུར།)རྣམས་བགོ་བཤའ་བྱས།  གཉགས་ཀྱིས་དོན་མཁར་

མདའྱི་བང་སོ་བྲུས།  ཤུད་པུས་སེང་གེ་ཅན་གྱི་བང་སོ་བྲུས།  གྲེང་འཕོས་ཁུས་འཕྲུལ་རྒྱལ་བང་སོ་

བྲུས་པ་སོགས་ཀྱིས།  བོད་རྒྱལ་གདུང་རབས་ཀྱི་བང་སོ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བཟོས།  དེ་ནས་བོད་

སྱིལ་བུར་འཐོར་བའྱི་དུས་སྐབས་བྱུང་ངོ་།  །

གང་དར་སྐབས་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མྱི་གསུམ་མདོ་སྨད་དུ་བྱོན་ཚུལ་ནྱི།  ཀོང་ཆེན་ཆོས་འབྱུང་ལས།  

འཇད་པ་གཙང་རབ་གསལ།  བོ་དོང་བ་གཡོ་དགེ་འབྱུང་།  སྟོད་ལུང་པ་དམར་ཤཀ་མུ་ནེ་དང་

གསུམ།  དཔལ་ཆུ་བོ་རྱི་ལ་སོམ་ཞྱིང་ཡོད་པའྱི་དུས་སུ།  བཙུན་པ་ཁྱྱི་ཁྱིད་རྔ་གཤང་རྡུང་ཞྱིང་མགོ་

ལ་བྱ་སྒོ་བཙུགས།  ཤམ་ཐབས་ས་ལོག་ཕྱི་ལོག་བྱས་ནས་རྱི་དྭགས་ལ་མདའ་འཕེན་པ་ཐབ་ཁ་བས་

མཐོང་བས།  མ་བྱན་(ཇ་མ།)ནས་བན་རྒན་འཁྲུལ་ལམ་བཙུན་པ་སྨོ་ཟེར་ཞྱིང་གཟྱིགས་པས།  མཐོང་

བ་བཞྱིན་སྨྲས་སོ།  །སློབ་དཔོན་མ་འཁྲུལ།  བཙུན་པ་མ་སྨོས།  རྒྱལ་པོས་ཆོས་བསྣུབས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་

ཞྱིབ་ཏུ་བསྙད་པས།  འ་ོན་བན་དེ་འདྱིར་བོས་དང་གསུངས་ནས།  གཏམ་དྲྱིས་པས།  ཁྱེད་ལ་བཀའ་

ཆད་ཀྱིས་མ་ཐོགས་པ་ཁ་རེ་15ཆེ་ཟེར་ནས་ཞེས་གསུངས།  རྒྱལ་རབས་གསལ་མེ་ལས་ཀང་འདྱི་

བཞྱིན་འབྱུང་།  དེང་སང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས།  མགོ་ལ་བྱ་སྤུ་འཛུགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བོད་མ་ཡྱིན་

ནོ་ཟེར་བ་ནྱི།  བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མྱི་ཤེས་པར་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བའོ།  །

དེ་ནས་གཙང་རབ་གསལ།  གཡོ་དགེ་འབྱུང་།  དམར་ཤཀ་མུ་ནེ་གསུམ་གྱིས་འདུལ་མངོན་སོགས་

ཀྱི་དཔེ་ཆ་དྲེལ་ཁལ་གཅྱིག་བཀལ་ནས།  ཉྱིན་ཡྱིབ་མཚན་འགྲོས་ཀྱིས་བོས་ནས་མངའ་རྱིས་སྟོད་

དུ་སླེབས།  དེར་ཡང་སོད་མ་ནུས་པར་བྱང་ལམ་བརྒྱུད་ཧོར་ཡུལ་ཏུ་བྱོན་ནས།  དགེ་བསྙེན་ཤཀ་

15 བསོད་ནམས་ཀྱི་དོན།
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ཤེས་རབ་ལ་བརེན་ཏེ་རེ་ཞྱིག་བཞུགས་ཀང་སྐད་མྱི་འདྲ་བས་བསྟན་པ་སེལ་མ་ནུས་ལ།  དེ་ནས་

སླར་མདོ་སྨད་དུ་ཕེབས་ནས་ར་ཆུ་དང་ཉེ་བའྱི་ས་ཆ་ར་ལུང་རོ་རེ་བག་དང་།  ཨན་ཆུང་གནམ་

རྫོང་།  དན་ཏྱིག་ཤེལ་གྱི་ཡང་དགོན་སོགས་སུ་སོམ་གྱིན་བཞུགས།  དེ་གསུམ་ལ་བོད་ཀྱི་མཁས་

པ་མྱི་གསུམ་ཟེར་ཞྱིང་སྙན་གྲགས་བ་རུ་འཕགས།  སྐུ་གདུང་སར་ཟྱི་ལྱིང་དུ་བཞུགས།  དེ་དག་

གྱི་སློབ་མ་བ་ཆེན་པོ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ནྱི།  བསྟན་པའྱི་མེ་རོ་སྨད་ནས་གསོ་བ་བོ་ཡྱིན་ཞེས་

སྙན་པ་དབྱར་སྐྱེས་ཀྱི་རྔ་གསང་རབ་ཏུ་ལྡྱིར་རོ།  །

འདྱི་ཡན་ལ་ས་དར་གྱི་སྐབས་སུ་རྱིག་གནས་ཇྱི་ལྟར་དར་བའྱི་ཚུལ་བརོད་པ་ཡྱིན་ལ།  ལོ་ཚིགས་

སོགས་ལ་དེབ་ཐེར་རྣམས་མྱི་མཐུན་ས་རེ་ཡོད་མོད།  གོང་དུ་བཤད་པ་འདྱི་དག་ནྱི་སྤྱིར་བཤད་

ན་དེབ་ཐེར་རྣམས་སུ་མྱི་མཐུན་པ་མེད།  དེབ་ཐེར་རྙྱིང་པའྱི་བཤད་ཚུལ་གྱི་ཚིག་སྦོར་འགའ་ཞྱིག་

དང་བར་རྙྱིང་འགའ་རེ་སོར་བཞག་བྱས་ཡོད།  དེ་ལྟར་མ་བྱས་པར་བར་རྙྱིང་རྣམས་གཏན་བསྐྱུར་

བྱས་ན།  ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱིས་གཏན་ནས་མྱི་ཤེས་པར་འགྱུར་བས།  ཅུང་ཟད་རེ་བེད་སྤད་ན་

བཟང་སྙམ་པ་ཡྱིན།  ས་དར་གྱི་མགོར་མྱིང་དང་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་འབྱི་ལུགས་ལ་དེ་ཙམ་གཏན་ཁེལ་

མ་བྱུང་བའྱི་སྟབས་ཀྱིས།  འབྱི་ལུགས་ལ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཏེ།  དཔེར་ན།  སྦ་བཞེད་ལ།  

ས་སྦ་དང་ར་རྦ་དང་།  དཔའ་ཞེས་བྱིས་པ་ཡོད་པ་དང་།  རལ་པ་ཅན་གྱིས་བཞེངས་པའྱི་གཙུག་

ལག་གྱི་ཕོ་བང་ཆེན་པོ་ལ།  འུ་ཤང་རོ།  འནོ་ཅང་རོ།  གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ་དང་།  གང་དར་མྱིང་།  ཨུ་

དུམ་བཙན།  འུ་དུམ་བཙན་བྱིས་པ་སོགས་མྱི་འདྲ་བ་མང་།  ཕྱིས་སུ་རྱིག་གནས་ཕྱི་དར་སྐབས་

རྱིམ་གྱིས་མྱིང་ཚིག་གྱི་འབྱི་ལུགས་རྣམས་གཅྱིག་མཐུན་བྱུང་བ་དང་།  ཁྱད་པར་དུ་རེ་ཡབ་སས་

བྱོན་པའྱི་སྐབས་ས་ཕྱི་ནས།  མཁས་ཆེན་མང་དུ་བྱོན་ཞྱིང་རྩོམ་ལུགས་ཀང་བར་སྤོད་པའྱི་གཞུང་

དང་མཐུན་ལ་བོད་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་སྐད་དང་མཐུན་ཞྱིང་།  ཚིག་སྦོར་ལེགས་ལ་གོ་སླ་བ་ཤ་སྟག་བྱུང་

བར་མ་ཟད།  ཤྱིང་པར་ཡང་འབོར་ཆེན་དར་སྟབས་མྱིང་དང་ཚིག་གྱི་འབྱི་ལུགས་གཞྱི་རྩའྱི་ཐོག་

ནས་གཅྱིག་གྱུར་གཏན་ཁེལ་བྱུང་ངོ་།  །

འནོ་ཀང་བྱིས་ནོར་ལ་བརེན་མ་དག་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་སོང་བའང་མང་སྟེ།  དཔེར་ན།  བུ་སྟོན་ཆོས་

འབྱུང་དུ་སད་ན་ལེགས་ཀྱི་མཚན་ལ།  ཁྱི་ལྡེ་སོང་བཙན་ཟེར་རྒྱུ་ལ།  ཁྱི་ལྡེ་བཙན།  ཞེས་སོང་ཆད་
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པ་དང་།  རལ་བ་ཅན་གྱི་མཚན་ལ་ཁྱི་གཙུག་ལྡེ་བཙན་ཟེར་རྒྱུ་ལ་ཁྱི་ལྡེ་སྲུང་བཙན་ཞེས་བྱིས་པ་

ལྟ་བུ།  འདྱི་ནྱི་ཡྱིག་ནོར་ཡྱིན་ཏེ།  གོང་དུ་སེ་པར་ཤོག་གྲངས་དགུ་བཅུའྱི་ཉྱིན་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

ཁྱི་གཙུག་ལྡེ་བཙན་རལ་བ་ཅན།  ཞེས་ཡོད་པ་ལྟར་ཡྱིན་ནོ།  །ཡང་གོང་དུ་རྦ་ཁྱི་བཞེར།  སང་ཤྱི་

ཏ་ཞེས་མྱི་གཉྱིས་བྱས་པ་དང་།  འགོ་ཏུ།  འབའ་ཁྱི་བཞེར་སང་ཤྱི་ཏ།  ཞེས་གཅྱིག་བྱས་པ་ལྟ་བུས་

མཚོན།  ཡྱི་གེ་མ་དག་པ་ཡོད་ལ།  ཕྱིས་སུ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཡྱི་གེ་དག་མ་དག་མ་དཔད་པར།  ཀུན་

མཁྱེན་བུའྱི་ཆོས་འབྱུང་གྱི་ཡྱིག་ནོར་ལྟར་བྱིས་པ་ཡོད།  བདག་གྱིས་ཀང་སར་བོ་གསལ་དགའ་

སྟོན་རྩོམ་དུས་མ་དཔད་པར།  ཁྱི་ལྡེ་སོང་བཙན་རལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱིས་པ་ནྱི་ནོར་བ་ཡྱིན།  ཁྱི་སོང་

ལྡེ་བཙན་གྱི་ཡབ་མེས་ཨག་ཚོམ་གྱི་མཚན་ལ།  ཁྱི་ལྡེ་གཙུག་བརན་དང་།  ཁྱི་སོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་

སས་སད་ན་ལེགས་ཀྱི་མཚན་ལ་ཁྱི་ལྡེ་སོང་བཙན་དང་།  དེའྱི་སས་རལ་བ་ཅན་གྱི་མཚན་ལ་ཁྱི་

གཙུག་ལྡེ་བཙན་ཟེར་བ་ཡྱིན་ཏེ།  འདྱི་ནྱི་བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང་།  དེབ་དམར།  དེབ་སོན།  མཁས་

པའྱི་དགའ་སྟོན།  ས་སྐྱའྱི་བསྟན་པ་སྤྱིའྱི་ཆོས་འབྱུང་།  ཀོང་ཆེན་ཆོས་འབྱུང་།  བཀའ་གཙིགས་

ཆེན་མོ།  རོ་རྱིང་གྱི་ཡྱི་གེ།  ཏུན་ཧོང་གྱི་གཏེར་ཡྱིག་སོགས་གཅྱིག་མཐུན་རེད་དོ།  །
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སྦོང་ཚན།		

ྤ(ྡདསྲམི(ྡ་ཚིྡིཉིསྡསམྡིསུམྡབེྤྡསྤྤྡནསྡ་ཚིྡསྒྲུབྡབཟསསྲ

གསོ་བ་རྲིག་པ།		སྤྱུགས་པ།		གླེགས་བམ།		སན་དཔད།		བཀུར་གཟོ།		སད་མྲི་མྲི་བདུན།		བསན་བཅོས།

དཀོར་མཛོད།		དཀར་ཆག		བཀས་བཅད།		གསུང་རབ།		བསྙེན་བཀུར།		ཐུགས་དམ་བཞེས།		དབུ་སྙུང་

བོར།		བཀའ་གཙིགས།		ཞང་བློན།		གདུང་རབས།		སྲིལ་བུར་འཐོར་བ།		

ིཉིསྡདྲིཤམྡིས་ྡདིྡབརྡ་ནྡཐུ(ྡངུྡརེྡབིསྲ

༡	 བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གྲི་གླྲིང་མྲི་འད་བ་རྣམས་གང་ཡྲིན་ནམ།

༢	 བོད་དུ་འབངས་གེན་ལོག་ཐོག་མ་ཇྲི་ལྟར་བྱུང་ངམ།	 	དེ་དག་གྲི་འགོ་འཁྲིད་མཁན་སུ་དང་སུ་ཡྲིན་

ནམ།

༣	 བོད་ཀྲི་མཁས་པ་མྲི་གསུམ་ཞེས་པ་སུ་དང་སུ་ཡྲིན་ནམ།

༤	 བསན་པའྲི་མེ་རོ་གསོ་མཁན་གྲི་མཚན་ལ་ཅྲི་ཞུ་བ་དང་སུ་ཡྲི་སློབ་མ་ཡྲིན་ནམ།

ིསུམྡདྲསསབྡ་ནྡབཀླིསྡཏེྡ་ནྡཐསབསྲ

༡	 བོད་ཀྲི་དཀར་ཆག་ལན་དཀར་མ་ཞེས་པ་ཇྲི་ལྟར་བྱུང་ངམ།

༢	 སྒྲ་སྦོར་བམ་གཉྲིས་རྒྱལ་པོ་སུའྲི་སབས་བསྒྲྲིགས་པ་དང་ནང་དོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

༣	 སྐྱྲིད་པའྲི་གདུང་རབས་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་ཞེས་པ་གངས་འདེན་བྲིས།

༤	 བཙན་པོ་ཁྲི་རལ་གྲིས་བཀས་བཅད་ཆེན་པོ་གསུམ་གནང་ཡོད་པ་གང་དང་གང་ཡྲིན་ནམ།

༥	 བོད་ཀྲི་ཡྲི་གེའྲི་མྲིང་ཚིག་རྣམས་གཅྲིག་གྱུར་དང་གཏན་ཁེལ་ཇྲི་ལྟར་བྱུང་ངམ།

༦	 གླང་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་པོས་ནང་པའྲི་ཆོས་ཇྲི་ལྟར་བསྣུབས་ཡོད་དམ།
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བཞིྡདྲ རེའུྡམིིྡན(ྡསས(སྲ

ཀ	 བོད་ཀྲི་མཛངས་བློན་བདུན་གྲི་བཙན་པོའྲི་མཚན་དང་མཛངས་པའྲི་ལས་ཁ་སོངས།

ཨ(ྡྲ བཙནྡདསའིྡམ་ནྲ མཛ(སྡབསནྡགིྡམ་ནྲ མཛ(སྡདའིྡ་སྲ

༡ རུ་ལས་སྐྱེས།

༢ ལྷ་བུ་མགོ་དཀར།

༣ ཁྲི་ངོར་སྣང་བཙན་མོང་གྲི་བུ།

༤ ཐོན་མྲི་སམ་བོ་ཊ།

༥ གཉགས་ཁྲི་བཟང་ཡང་སོན།

༦ འགོས་ཁྲི་བཟང་ཡབ་ལྷག

༧ སག་བཙན་གདོང་གཟྲིགས།

ཁ	 གཤམ་གསལ་བཙན་པོ་སོ་སོའྲི་བླ་སན་པ་སུ་ཡྲིན་ཁ་སོངས།

ཨ(ྡྲ བཙནྡདསའིྡམ་ནྲ བྡསྨནྡདའིྡམ་ནྲ

༡ ལྷ་ཐོ་ཐོ་རྲི་གཉན་བཙན།

༢ གནམ་རྲི་སོང་བཙན།

༣ སོང་བཙན་སམ་པོ།

༤ གུང་རྲི་གུང་བཙན།

༥ མང་སོང་མང་བཙན།

༦ འདུས་སོང་མང་རེ།

༧ མེས་ཨག་ཚོམ།
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༨ ཁྲི་སོང་ལེ་བཙན།

༩ མུ་ནེ་བཙན་པོ།

ལྔྡདྲ སསབྡ་ནྡཡ(ྡཡ(ྡབཀླིསྡཏེྡསསབྡ་ནྡགིྡན(ྡྤསནྡིནྤྡ་ྡབ་སྡདྡཡིིྡཕེ(ྡབཅསྡ

ལྔྡ་སྡམིྡཉུ(ྡབྡཞིིྡབིསྲ
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རྒྱུན་སྤློད་ཡིག་རིགས།

སེ་ཚན་འདྱིར་རྒྱུན་སྤོད་ཡྱིག་རྱིགས་ཀྱི་སློབ་ཚན་བཞྱི་སྟེ།  གན་རྒྱའྱི་ཡྱི་གེ་དང་།  སྙན་

ཞུའྱི་ཡྱི་གེ།  ཤོག་ཆག་ལ་ཁ་བྱང་འགོད་སྟངས།  ཚོགས་འདུའྱི་ཚིག་ཐོ་འགོད་སྟངས་

བཅས་སློབ་ཚན་བཞྱི་བཀོད་དེ།  སློབ་ཚན་རེ་རེའྱི་ནང་དུ་ཚང་དགོས་པའྱི་ཆ་རྐེན་དང་།  

དཔེ་མཚོན་གཉྱིས་རེ་བཅས་བཀོད་སྒྱིག་བྱས་ཡོད།

སེ་ཚན་འདྱི་སློབ་ཁྱིད་བྱས་པ་བརྒྱུད།  གན་རྒྱའྱི་ཡྱི་གེ་སོགས་འབྱི་སྐབས་ཚང་དགོས་

པའྱི་ཆ་རྐེན་རྣམས་བོ་ལ་ངེས་པར་བྱེད་དགོས་པ་དང་།  དུས་རྒྱུན་གྱི་བྱ་བའྱི་ཁོད་གོང་

གསལ་གྱི་རྒྱུན་སྤོད་ཡྱི་གེ་དེ་དག་འབྱི་ཐུབ་པར་བྱེད་དགོས།
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སློབ་ཚན་བདུན་པ།

གན་རྒྱའྱི་ཡྱི་གེ།

སྦང་བྱ་གཙོ་བོ།

༡ གན་རྒྱའྱི་ཡྱི་གེ་ལ་ཚང་དགོས་པའྱི་ཆ་རྐེན་རྣམས་ཤེས་པར་བྱེད་དགོས།

༢ ལས་ཀའྱི་ལག་ལེན་ཁོད་གན་རྒྱའྱི་ཡྱི་གེ་འབྱི་ཐུབ་པར་བྱེད་དགོས།

དང་པོ།  གོ་དོན།

གན་རྒྱ་ནྱི།  ལས་ཁུངས་གཉྱིས་སམ་གསུམ།  ཡང་ན།  ལས་ཁུངས་དང་མྱི་སེར་རམ།  མྱི་

སེར་ཕན་ཚུན་བར་ལས་དོན་གང་རུང་ཞྱིག་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་ཕྱིར་ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་དང་

གཉྱིས་མོས་ཀྱི་ལམ་ནས།  ཕོགས་སོ་སོའྱི་ཁེ་དབང་དང་འསོ་འགན་གཏན་ཁེལ་བྱས་རེས་བརྩྱི་སྲུང་

ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་གྲོས་མཐུན་བྱུང་བའྱི་ཚད་འཛིན་གྱི་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ།  ནང་དོན་འབྱི་ཐབས།

གཉྱིས་མོས་བྱུང་བའྱི་ནང་དོན་རྣམས་ཁ་གསལ་ཞྱིང་གོ་བདེ་བ་འབྱི་དགོས་པ་དང་།  གན་

རྒྱའྱི་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་བྱེད་ཐབས་ཁག་ངེས་པར་དུ་ཁྱིམས་དང་སྒྱིག་གཞྱིར་

མཐུན་པ་བྱེད་དགོས།  གན་རྒྱའྱི་ནང་ཨང་གྲངས་འགོད་དགོས་ན་ཡྱིག་ཐོག་དང་ཨང་ཀྱི་གཉྱིས་ཀ་
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འགོད་དགོས།  རེས་སོར་ཀ་ཀོར་མྱི་ཡོང་བའྱི་སླད་དུ་གནད་དོན་རྣམས་དོ་ནན་འབྱི་དགོས་པ་མ་

ཟད།  ལག་ལེན་བསྟར་བའྱི་དུས་བཀག་ཚད་གཞྱི་སོགས་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞྱིན་འབེབས་བཞག་སྟེ་

ཡྱིག་རྫོབ་ཆུང་ལ་གོ་དོན་ཁ་གསལ་འབྱི་དགོས།  གན་རྒྱ་བཞག་རེས་འདྲ་ཡ་རེ་ཕོགས་སོ་སོས་ཉར་

ཚགས་བྱེད་དགོས་པ་བཅས་སོ།  །

གསུམ་པ།  གན་རྒྱ་ལ་ཚང་དགོས་པའྱི་ཆ་རྐེན།

༡ གན་རྒྱ་གང་ཡྱིན་མཚོན་པའྱི་ཁ་བྱང་།

༢ གན་རྒྱ་འཇོག་མཁན་གྱི་ཚན་པའམ།  མྱི་སེར་གྱི་མྱིང་།

༣ གན་རྒྱའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་ནང་དོན།

༤ དུས་ཚོད་དང་གན་རྒྱ་འཇོག་མཁན་གྱི་མཚན་རགས་བཅས་ཡྱིན།
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བཟོ་སྐྲུན་གན་རྒྱ།

༄༅།  །དབུས་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་དང་།  བོགས་ལེན་པ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ཁུངས་ག་གེ་མོའྱི་དབར་

གཉྱིས་མོས་གན་རྒྱ་བཞག་པའྱི་འབྲུ་དོན།  

༡ ལས་གཞྱི།  བཀྲ་ཤྱིས་གཏན་སློབ་ཀྱི་སློབ་གྲྭའྱི་འཛིན་ཁང་གསར་རྒྱག་བྱ་རྒྱུ།

༢ ལས་ཀའྱི་དུས་ཡུན།  ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༧  ཟླ་༡༠  ཚེས་༦  ནས།  ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༨  ཟླ་༡༠  ཚེས་༥  བར་ལ་ོགཅྱིག་

རྱིང་།

༣ ཁང་པའྱི་སྤུས་ཚད།  རྱིན་གོང་མཚུངས་བསྡུར་སྐབས་སྤད་པའྱི་ཆ་རྐེན་ལས་འགལ་མྱི་ཆོག

༤ ལས་ཀ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་དང་གཏན་འབེབས་བྱུང་བའྱི་རྱིན་གོང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་སོན་ལ་སྤོད་

རྒྱུ་དང་།  ལྷག་མ་རྣམས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་མཚམས་ཞྱིབ་བཤེར་གྱིས་རྩྱིས་བངས་རེས་སྤད་རྒྱུ།

༥ དུས་བཀག་ནང་ལེགས་འགྲུབ་མ་བྱུང་ཚེ་ཟླ་བ་རེར་གཏན་འབེབས་རྱིན་གོང་ལས་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་རེ་

གཅོག་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་དང་།  ཞྱིབ་བཤེར་རྩྱིས་ལེན་གྲུབ་རེས་བོགས་ག་དུས་ཐོག་མ་སྤད་ཚེ་གོང་གསལ་

གཅྱིག་མཚུངས་སུ་སྐྱེད་འབབ་སྤོད་དགོས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གཉྱིས་མོས་གན་ཡྱིག་ཏུ།  ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧  ཟླ་༡༠  

ཚེས་༦  ཉྱིན།

 ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆེ།   བཟོ་སྐྲུན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་གཉེར།  

  (ལས་ཐམ།)     (ལས་ཐམ།)

ཡྱིག་ཆ་འདྲ་བཤུས།  

 དཔང་པོ།  (མཁྱེན་རོགས་སླད།)

བཞྱི་པ།  དཔེ་མཚོན།
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ལས་གླ་གན་རྒྱ།

༄༅།  །བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལས་ཁུངས་ག་གེ་མོ་དང་།  རྩོམ་པ་པོ་ཆེ་གེ་མོ་གཉྱིས་དབར་བྱྱིས་པའྱི་

ཀོག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཁོད་སོལ་རྒྱུན་བྱྱིས་སྒྲུང་རོྩམ་སྒྱིག་ཆེད་གཉྱིས་མོས་ཀྱིས་བཞག་

པའྱི་གན་རྒྱའྱི་འབྲུ་དོན་གཤམ་གསལ།

༡ སོལ་རྒྱུན་གྱི་བྱྱིས་སྒྲུང་ལྔ་འཚོལ་སྒྱིག་གྱིས་རྩོམ་སྒྱིག་བྱེད་དགོས།

༢ བྱྱིས་སྒྲུང་གྱི་ལས་ག་ཤོག་ངོས་རེར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཧྱིན་སོར་ལྔ་བརྒྱ་

(༥༠༠/-)རེ་དབུལ་རྒྱུ།

༣ བྱྱིས་སྒྲུང་གྱི་ནང་དོན་རྣམས་བོད་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་དགོས་པ་དང་།  རོད་

བྱེད་ཀྱི་ཚིག་གོ་བདེ་ཞྱིང་།  བརོད་བྱ་བྱྱིས་པའྱི་གནས་ཚད་དང་འཚམས་པ།

༤ རོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་དང་བརོད་བྱའྱི་ནང་དོན་ཁག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་རྱིགས་འདྱི་

ག་ལས་ཁུངས་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་རྒྱུ།

༥ གན་ཡྱིག་ལ་མྱིང་རགས་བཀོད་པ་ནས་ཟླ་བ་ལྔའྱི་ནང་ཚུད་དུ་རོྩམ་སྒྱིག་དང་ཞུ་དག་

ཟྱིན་པ་བྱས་ཏེ་འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས།

༦ དུས་བཀག་ནང་ལས་དོན་མ་འགྲུབ་ན་ལས་ག་བསོམས་དངུལ་ལས་བརྒྱ་ཆ་གཉྱིས་

གཅོག་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་བཅས་གཉྱིས་མོས་བྱུང་བའྱི་གན་ཡྱིག་ཏུ།  ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧  ཟླ་༧  ཚེས་

༢༠  ཉྱིན།

  (མཚན་རགས།)     (མཚན་རགས།)

རྱིག་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྱིག་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན།    རྩོམ་སྒྱིག་པ།

     (ལས་ཐམ།)
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སྦོང་ཚན།

ྤ(ྡདསྲདིྡབརྡ་ནྡཐསབསྲ

༡	 ཅྲི་འད་ཞྲིག་ལ་གན་རྒྱའྲི་ཡྲི་གེ་ཟེར་བ་ཡྲིན་ནམ།

༢	 གན་རྒྱའྲི་ཡྲི་གེ་འབྲི་བར་ཆ་རྐྱེན་གང་དག་ཚང་དགོས་སམ།

༣	 ཚོགས་པ་སོགས་ཕན་ཚུན་བར་གན་རྒྱ་འཇོག་དགོས་དོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

༤	 སློབ་ཚན་འདྲིའྲི་གན་རྒྱའྲི་དཔེ་མཚོན་གཉྲིས་པོའྲི་ནང་དོན་གང་དང་གང་ཡྲིན་ནམ།

ིཉིསྡདྲིཤམྡགིྡིནྡརྒྱའིྡཡིྡིེྡའྤིརྡཆྡརྐྱེནྡརྣམསྡ་(ྡཡསྤྡམེྤྡྤབེྡཞིབྡབསྡཏེྡབིསྲ

ཉསྡ་ོ(ྡིནྡརྒྱྲ

༄༅།		 །དྷ་སའྲི་ཚེམ་བཟོ་ཁང་དང་ངའྲི་ཚོང་ཁང་གཉྲིས་དབར་བོད་ཆས་བཟོ་བའྲི་ཉོ་ཚོང་གྲི་

གཉྲིས་མོས་བྱུང་བའྲི་གན་རྒྱའྲི་འབྲུ་དོན་གཤམ་གསལ།

༡	 ལོ་གཅྲིག་རྲིང་ཟླ་རེར་བོད་ཆས་ལྔ་རེ་རྩྲིས་ལེན་བ་རྒྱུ།		ལོ་ཟྲིན་མཚམས་བབ་གཟྲིགས་ཀྲིས་གན་

རྒྱ་འཕར་འགངས་བ་རྒྱུ།

༢	 བོད་ཆས་ཚེམ་བུ་སྤུས་དག་ཡྲིན་དགོས།

༣	དུས་ལྟར་ཚར་དགོས་པ་ཡྲིན་པ་བཅས་གཉྲིས་མོས་གན་ཡྲིག་ཏུ།		ཕྲི་ལོ་༢༠༡༧		ལོ་ལ།

	 	
ཚེམ་བུ་བ།			 	 	 	 ཚོང་བདག

ིསུམྡདྲ་སྡཀྡྤ(ྡཁ(ྡདྡི(ྡརུ(ྡབསིསྡམྡིཏས(ྡབའིྡིནྡརྒྱའིྡཡིྡིེྡཞིིྡབིསྲ

བཞིྡདྲ ི་ྡཏེྡ་སྡྤསནྡི(ྡཞིིྡསྒྲུབྡསབསྡ་ོིསྡདྡིཉིསྡྤབརྡིནྡརྒྱའིྡཡིྡིེྡམྡབཞིྡ

་ེྡམཇིུྡའབསྡཅིྡཞིིྡའབྱུ(ྡསིྤྡྤམྲ
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སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ།

སྙན་ཞུའྱི་ཡྱི་གེ།

སྦང་བྱ་གཙོ་བོ།

༡ སྙན་ཞུའྱི་ཡྱི་གེ་ལ་ཚང་དགོས་པའྱི་ཆ་རྐེན་རྣམས་ཤེས་པར་བྱེད་དགོས།

༢ སྤྱི་ཚོགས་སྟེང་སྙན་ཞུའྱི་ཡྱི་གེ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་འབྱི་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།

དང་པོ།  གོ་དོན།

སྙན་ཞུ་ཞེས་པ་ནྱི་མྱི་སེར་རམ་ཚོགས་སེ་ཞྱིག་གྱི་འབེལ་ཡོད་འགོ་འཛིན་དང་ལས་ཁུངས་སོགས་

ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རེ་འདུན་སྙན་སེང་ཞུ་བའྱི་ཡྱིག་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ།  འབུལ་ཡུལ།

སྙན་ཞུ་འབྱི་སྐབས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དགོས་འདུན་གཙོ་བོ་གང་ཡྱིན་ཁ་གསལ་འགོད་དགོས་པ་མ་ཟད།  

དགོས་འདུན་ཞུ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཆ་རྐེན་ཅྱི་ཡོད་གསལ་པོར་འགོད་དགོས།  དེ་ཡང་དགོས་ངེས་

བྱུང་ཚེ་ལག་འཁྱེར་དང་།  ངོས་སྦོར།  རྒྱབ་གཉེར་ཡྱི་གེ་སོགས་བདེན་དཔང་དུ་འགྲོ་བའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་

ངོ་བཤུས་ཟུར་སྦར་བྱས་ཚེ།  འབེལ་ཡོད་དབུ་འཛིན་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དུས་ཐོག་ཏུ་ཞྱིབ་འཇུག་

དང་།  ཐག་གཅོད།  ལན་འདེབས་སོགས་གནང་བདེ་བའྱི་དགེ་མཚན་ཡོད།  གལ་ཏེ་ལས་གནས་
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སོགས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དེའྱི་ཐོག་རྣམ་འགྱུར་དང་དམ་བཅའ་ཅྱི་ཡོད་

ལམ་ཙམ་བྱིས་ན་ལེགས།

གསུམ་པ།  སྙན་ཞུའྱི་ནང་ཚང་དགོས་པའྱི་ཆ་རྐེན་ཁག་གཤམ་གསལ།

༡ ཡྱིག་རྱིགས་གང་ཡྱིན་གྱི་འགོ་བརོད།

༢ སྙན་ཞུ་འབུལ་ཡུལ་གྱི་ལས་ཁུངས་སམ་ཚོགས་སེ་སོགས་ཀྱི་མཚན་དང་ཆེ་བརོད་མ་ནོར་

བར་འབྱི་དགོས།

༣ སྙན་ཞུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལམ་ནང་དོན་གསལ་པོར་འབྱི་དགོས།

༤ སྙན་ཞུའྱི་མཇུག་ཏུ་ལོ་དུས་ཟླ་ཚེས་ཁ་གསལ་འབྱི་དགོས་པར་མ་ཟད།  རང་ཉྱིད་ཀྱི་ས་

རགས་ངེས་པར་རྒྱག་དགོས།

༥ རང་ཉྱིད་ལ་འབེལ་བ་ཞུ་བདེ་སླད་འབེལ་གཏུག་ཁ་བྱང་ངམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས་ངེས་

པར་འབྱི་དགོས།  
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བཞྱི་པ།  དཔེ་མཚོན།  

སྙན་ཞུ།

༄༅།  །དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གྱི་དྲུང་དུ།

      གུས་པ་རྱི་ཟུར་གཏན་སློབ་སློབ་ཕྲུག་ཟུར་བ་བསྟན་

འཛིན་བཟང་པོས་ཞུ་གསོལ།  སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་བཙན་

བྱོལ་བོད་གཞུང་གྱི་བྱམས་བརྩེའྱི་ཐུགས་རེའྱི་འགོ  གུས་པ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥  ལོར་རྱི་གཤམ་ཉྱིན་སློབ་ནས་

གཞྱི་རྱིམ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་ཐོན་རེས།  རྱི་ཟུར་གཏན་སློབ་ཏུ་ཚན་རྱིག་སློབ་ཚན་ཐོག་སྦངས་བརྩོན་

བགྱིས་ཏེ་འདྱི་ལོའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཁོད་ཨང་སེ་དང་པོའྱི་ནང་ཚུད་ཡོད།  གུས་པའྱི་ཕུགས་

འདུན་གཙོ་བོ་ནྱི་སྨན་པའྱི་མཐོ་སློབ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ནང་སློབ་ཞུགས་ཀྱིས་དེང་རབས་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་

པར་སློབ་གཉེར་བྱ་འདོད་ཡོད་ནའང་།  མཐོ་རྱིམ་སློབ་སྦོང་གྱི་མཐུན་རྐེན་སྦོར་མཁན་ཕ་མ་དང་སྤུན་

མཆེད་གང་ཡང་མེད་སྟབས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨  ལོའྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་

དགེ་རྩའྱི་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒགས་བསྐྱངས་པའྱི་ཁོངས་སྙན་འབུལ་(འགེངས་ཤོག་དང་ཟུར་སྦར་ཡྱིག་ཆ་

བཅས།)ཞུ་རྒྱུ་ལགས་ན།  དཔལ་ལྡན་སྐུ་ངོ་མཆོག་ནས་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་དགོངས་བཞེས་བཀའ་

དྲྱིན་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་མཁྱེན།  དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སློབ་ཡོན་བཀའ་དྲྱིན་ཐོབ་

ཚེ་གུས་པས་དུས་ཚོད་དང་མཐུན་རྐེན་ཆུད་ཟོས་སུ་མྱི་གཏོང་བར་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་སློབ་སོྦང་

མཐའ་འཁྱོལ་བགྱིས་ཏེ་བོད་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་དམ་བཅའ་བརན་པོ་དང་བཅས།  

གུས་པ་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས།  ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧  ཟླ་༡༡  ཚེས་༡༥  ཉྱིན།

        ཕུལ།  

  ཟུར་སྦར།

༡ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་འགེངས་ཤོག་དང་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་

གཉྱིས་པའྱི་ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུས།

༢ ཕ་མ་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་བའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་ངོས་སྦོར།

༣ དང་བངས་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས།
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སྙན་ཞུ།

༄༅།  །མཚུངས་མེད་རྱིག་གཞུང་མཐོ་རྱིམ་སླབོ་གྲྭའྱི་སླབོ་སྤྱི་མཆགོ་གྱི་དྲུང་དུ།

          སྟབས་གསོལ།  ཤེས་ཡོན་ནྱི་འཛིན་

ཁང་དང་སློབ་དེབ་གཅྱིག་པུའྱི་སྟེང་མྱིན་པར་རྒན་རབས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་དང་།  གཞོན་སྐྱེས་ཕན་ཚུན་གོ་

རོགས་དང་བསམ་ཚུལ་བརེ་རེས་ལ་བརེན་ནས་ཉམས་མྱོང་དང་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་ཐུབ་པ་དངོས་ཡོད་ཡྱིན།  

དེར་བརེན།  གུས་འཛིན་གྲྭའྱི་འགན་བདག་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་རེས་གཟའ་སེན་པ་བཞྱི་པ་ནམ་

ཡྱིན་གྱི་དགོང་མོའྱི་རང་སྦོང་སྐབས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་འཛིན་རྱིམ་རྒན་གཞོན་གཉྱིས་སུ་ཁག་བགོས་ཀྱིས་

བརོད་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་ཐོག་བགྲོ་གེང་དང་།  གོ་བསྡུར།  དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་སོགས་བྱེད་སོ་འདྲ་མྱིན་སེལ་ན་

ལེགས་ཚོགས་ཆེ་བར་མཐོང་ཞྱིང་།  ལས་འགུལ་དེ་ལྟ་བུ་སེལ་བར་འཛིན་གྲྭའྱི་འགན་བདག་ཚང་མས་

དོ་ཁུར་ནན་པོ་དགོས་པའྱི་ཐོག  ཐེངས་རེར་ཉུང་མཐར་དགེ་རྒན་གཅྱིག་སློབ་སྟོན་དང་འགོ་འཛིན་ཆེད་

ཕེབས་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་མཚུངས་མེད་སློབ་སྤྱི་མཆོག་ལ་སྙན་སེང་དང་བཀའ་འཁོལ་ལམ་

སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་ན།  མཁྱེན་པ་ཡངས་པོས་དགོངས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་དགོངས་འཁོལ་གནང་བའྱི་

སྐྱབས་འཇུག་ཡོང་བ་ཞུ།  ལས་འགུལ་འདྱི་ཉྱིད་ལམ་ལྷོང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བར་གུས་ཅག་ཚང་མས་རང་

ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་ཧུར་བརྩོན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆོད་སེམས་བརན་པོ་དང་བཅས།  སློབ་གྲྭའྱི་རྒན་བདག་ཐུན་མོང་

ནས།  ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧  ཟླ་༡༡  ཚེས་༡༧  ཉྱིན།

        ཕུལ།

༡  སྤྱི་པའྱི་རྒན་བདག (ས་རགས།)

ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ། 

སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒོན། 

༢  ཁང་ཚན་རྒན་བདག (ས་རགས།)

སོང་བཙན་ཁང་ཚན།   ནོར་འཛིན་ལྷ་མོ། 

     བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ། 

ཁྱི་སོང་ཁང་ཚན།       དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། 

     ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ།  

ཁྱི་རལ་ཁང་ཚན།       བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།  

     བསྟན་འཛིན་ནོར་འཛོམས།  
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སྦོང་ཚན།

ྤ(ྡདསྲདིྡབརྡ་ནྡཐསབསྲ

༡	 ཅྲི་འད་ཞྲིག་ལ་སྙན་ཞུའྲི་ཡྲི་གེ་ཟེར་རམ།

༢	 སྙན་ཞུའྲི་ཡྲི་གེ་འབྲི་སབས་དེ་ལ་ཚང་དགོས་པའྲི་ཆ་རྐྱེན་གང་དག་ཡོད་དམ།

༣	 སློབ་ཚན་གྲི་སྙན་ཞུ་གཉྲིས་ཀ་ཅྲི་ཞྲིག་གྲི་ཆེད་དུ་བྲིས་པ་དང་།		ནང་དོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ིཉིསྡདྲིཤམྡགིྡསནྡ་འིྡཡིྡིེྡའྤིརྡཆྡརྐྱེནྡ་(ྡཡསྤྡམེྤྡཐྤྡྤབེྡཞིབྡབསྡཏེྡབིསྲ

༄༅།		།མཁྱེན་ཡངས་དཔེ་མཛོད་འགན་འཛིན་མཆོག་ལ།		

	 	 	 	 	 	 སབས་གསོལ།		ཕྲི་ལོ་༢༠༡༧		ཟླ་༤		པའྲི་

ནང་གུས་མོས་ཡྲིག་འགྲུལ་ལམ་ནས་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པར་ཡྲིག་ཚད་གཏོང་དགོས་པ་

དང་།	 	 དེ་འབེལ་གྲི་སློབ་སྦོང་བེད་དགོས་སབས།	 	 དཔེ་མཛོད་ནས་<<ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད།>>		

དང་		<<རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་།>>		གྲི་དེབ་གཉྲིས་ཟླ་གཉྲིས་རྲིང་གཡར་གནང་ཡོང་བར་ཞུ་བ་དང་།		

དེའྲི་རྲིང་དཔེ་དེབ་རལ་སྐྱོན་དང་བོར་བརླག་ཏུ་མྲི་འགོ་བ་ཁག་ཐེག་བ་རྒྱུ་དང་།	 	 གལ་སྲིད་བོར་

བརླག་ཏུ་སོང་ན་སྐྱྲིན་ཚབ་གསར་ཉོ་བ་རྒྱུ་ཡྲི་ཁས་ལེན་དང་བཅས།		དྷ་རམ་ས་ལའྲི་སྦག་སུ་ལམ་

ཁའྲི་སོ་རགས་ཨང་		༢༠		པར་གནས་སོད་ཉྲི་མ་ལྷ་མོས།

	 	 	 	 	 	 	 ཕུལ།

འབེལ་གཏུག་ཁ་བང་།		དྷ་སའྲི་སང་ལམ་སོ་རགས་ཨང་		...		།

ཟུར་སྦར།		ངོ་སྤོད་ལག་ཁྱེར་གྲི་ངོ་བཤུས།

ིསུམྡདྲ་སྡཀའིྡཆེྤྡ་སྡཁུ(སྡཤིིྡ་ྡསནྡ་ྡཞིིྡབིསྲ

བཞིྡདྲ  སནྡ་འིྡམཇིུྡཏུྡའབེ་ྡིཏིུྡཁྡབ(ྡྤ(ྡཁྡདརྡཨ(ྡགྲ(སྡའབིྡྤིསསྡདའིྡརྒྱུྡ

མ་ནྡབིསྲ



་ཚིྡཐསྲ

77

སློབ་ཚན་དགུ་པ།

ཚིག་ཐོ།

སྦང་བྱ་གཙོ་བོ།

༡ ཚིག་ཐོ་འགོད་སྐབས་ཚང་དགོས་པའྱི་ཆ་རྐེན་རྣམས་ཤེས་པར་བྱེད་དགོས།

༢ ཚོགས་འདུ་གལ་ཆེ་ཆུང་ལ་བལྟས་ཏེ་ཚིག་ཐོ་འགོད་ཐབས་དང་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་ཁག་དམྱིགས་

འདོན་བྱེད་དགོས།

༣ སྤྱིར་ཚོགས་འདུ་ཆེ་ཆུང་གང་ཡྱིན་ཡང་ཚིག་ཐོ་འགོད་ཐུབ་པར་བྱེད་དགོས།

དང་པོ།  གོ་དོན།

ཚིག་ཐོ་ནྱི།  ཚོགས་འདུ་ཁག་གྱི་ནང་གེང་སློང་བྱུང་བའྱི་དོན་དག་གལ་ཆེན་རྱིགས་དང་།  

ཐག་གཅོད་བྱུང་བའྱི་གནད་དོན་ཁག་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཟེར།

གཉྱིས་པ།  ནང་དོན་འགོད་སྟངས།  

སྤྱིར་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་དང་།  བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ།  ལས་ཀའྱི་ཚོགས་

འདུ།  རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་སོགས་ཡོད་ཅྱིང་།  ཚོགས་འདུའྱི་གྲོས་གཞྱི་མྱི་འདྲ་བས་ཚིག་ཐོ་འགོད་

སྟངས་ཀང་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད།  
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ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དོན་འགོད་སྟངས་ནྱི།  ཚོགས་འདུའྱི་ཟྱིན་ཐོ་དགོད་རྒྱུའྱི་གཙོ་གནད་ཅྱིག་

ཡྱིན་ཞྱིང་།  སྤྱིར་ན་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་གྱི་གསུང་བཤད་དང་།  སྙན་ཞུ།  གྲོས་

མོལ།  གྲོས་ཆོད་སོགས་ཟྱིན་ཐོ་འགོད་དགོས།  དེ་ལ་རགས་བསྡུས་དང་ཞྱིབ་ཕ་འགོད་པའྱི་གནས་

སྟངས་གཉྱིས་ཡོད་ཀང་།  གཙོ་བོ་ཚོགས་འདུའྱི་ངོ་བོ་དང་གྲོས་མོལ་གྱི་གནད་དོན་ལ་གཞྱིགས་

ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས།  སྤྱིར་བཏང་གྱི་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་དང་།  གྲོས་བསྡུར་འདྲ་ཡྱིན་

ན་རགས་བསྡུས་ཀྱིས་ཆོག་ཀང་།  ཆབ་སྱིད་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་གལ་འགངས་ཆེ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་

ཡྱིན་ཚེ།  དགོངས་འཆར་མྱི་མཐུན་པ་དང་བགྲོ་གེང་བྱུང་བ།  མང་མོས་དང་སྤྱི་མོས་གང་བྱུང་བ་

ཞྱིབ་ཕ་འབྱི་དགོས།

གསུམ་པ།  ཚིག་ཐོ་འགོད་སྐབས་ཚང་དགོས་པའྱི་ཆ་རྐེན།

༡ ཚོགས་འདུའྱི་མྱིང་།

༢ ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་དུས།  ཚོགས་ཡུལ།  ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་གྱི་

མཚན།  ཚོགས་འདུར་ཞུགས་མཁན་གྱི་མཚན་གཞུང་། 

༣ ཚོགས་འདུར་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་དང་དོན་གནད་རྣམས་ཁ་གསལ་འགོད་པ།

༤ ཚིག་ཐོ་འགོད་མཁན་གྱི་མྱིང་འབྱི་དགོས་པ་བཅས་སོ།  །
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བཞྱི་པ།  དཔེ་མཚོན།  

༄༅།		།སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའྲི་སབས་བཅོ་ལྔ་པའྲི་རྒྱུན་ལས་

ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༢༥		པའྲི་ཚིག་ཐོ།		།

ཚོགས་དུས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧  ཟླ་༢  ཚེས་༢༦  ཉྱིན།

ཚོགས་ཡུལ། སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཁང་།

གཙོ་སྐྱོང་བ། ཚོགས་གཙོ་  ...  །

ཚོགས་བཅར་བ། ཚོགས་གཞོན་  ...  །  དྲུང་ཆེ་  ...  །  རྱིག་གཞུང་འགན་འཛིན་  ...  །  ཆབ་སྱིད་འགན་

འཛིན་  ...  །  ཉམས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན་  ...  །  རྒྱུན་ལས་  ...  །

དང་པོ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧  ཟླ་༡༢  ཚེས་༡༠  འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཉྱིན་མོ་རྔམ་སྟོན་ཁོམ་སྐོར་གྱི་འཕེད་

དར་དང་འབོད་ཚིག་རྣམས་རྱིག་གཞུང་འགན་འཛིན་གྱིས་ཁུར་བངས་ཏེ།  གཅྱིག་གྱུར་དང་

གནད་ལ་ཁེལ་བ་ཞྱིག་ཡོང་བར་བྱེད་དགོས།

གཉྱིས་པ། དེའྱི་ཉྱིན་དྲྱིལ་བསྒགས་དང་།  འགྲེམས་སེལ་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཉམས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན་

གྱིས་འཁུར་བངས་ཏེ།  འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རོག་རོལ་གཏོང་བ་དང་།  ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་

ཏུ་གཏོང་བའྱི་སྐོར་ཡྱིག་ཚོགས་ཉུང་ཞྱིང་།  ཁ་གསལ་གོ་བདེ་ཞྱིག་བཟོ་འགོད་བྱ་རྒྱུ།

གསུམ་པ། མྱི་མང་ཁོམ་སྐོར་སྐབས་རྒྱང་བསྒགས་དང་།  ཕེབས་ལམ་དུ་དཀའ་ངལ་མ་འཕད་པ་

བཀོད་སྒྱིག་འཐུས་ཚང་བྱེད་དགོས་པ་དང་།  དེའྱི་འགན་རྱིག་གཞུང་འགན་འཛིན་གྱིས་

ཁུར་བངས་ཏེ།  རྒྱུན་ལས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཕག་རོགས་དང་།  དང་བངས་པ་བཀོད་སྒྱིག་གྱིས་

གནས་ཚུལ་མ་ལྷག་པར་བྱ་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་བཅས།

ཚིག་ཐོ་འགོད་མཁན།  དྲུང་ཡྱིག་ཚེ་རྱིང་།
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༄༅།		།ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་པའྲི་ལྷན་ཚོགས་ཀྲི་ཚིག་ཐོ།	།

ཚོགས་དུས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧  ཟླ་༢  ཚེས་༣༠  ཉྱིན།

ཚོགས་ཡུལ། གངས་སྐྱྱིད་གཉའ་ཁྱི་ཚོགས་ཁང་།

གཙོ་སྐྱོང་བ། ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེ།

ཚོགས་བཅར་བ། སློབ་སེ་ཀ་པའྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན།  སློབ་སེ་ཁ་པའྱི་ཤེས་ཡོན་

འགན་འཛིན།  སློབ་སེ་ག་པའྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན།  སློབ་སེ་ང་

པའྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན།

གྲོས་གཞྱི་དང་པོ།  གཞྱི་རྱིམ་སློབ་གྲྭའྱི་བོད་ཡྱིག་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས།

༡.༡ སོན་སློབ་ཁག་ལ་བོད་ཡྱིག་ཁྱིད་ཆས་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་མཁོ་སྤོད་དང་།  དགེ་རྒན་

རང་ལ་ཁྱིད་ཆས་ཤོག་བྱང་བཟོ་ཕོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦོང་སྤད་རྒྱུ།

༡.༢ གཞྱི་རྱིམ་སློབ་གྲྭའྱི་སློབ་མའྱི་གནས་ཚད་དང་འཚམས་པའྱི་སྒྲུང་དེབ་བཟོ་འགོད་

བྱ་རྒྱུ་དང་།  དེ་ཡང་པར་རྱིས་ཚོན་ལྡན་ཅན་གང་མང་འགྲེམས་སེལ་བྱ་རྒྱུ།

༡.༣ རྱིན་མེད་དུ་འགྲེམས་སེལ་གནང་བའྱི་དེབ་རྱིགས་ཁག་ཞོགས་ཚོགས་སྐབས་སློབ་

ཕྲུག་ལ་མཚམས་སྦོར་བྱེད་པ་དང་།  རྩྱིས་ཁར་ཐོ་འགོད་བྱེད་མྱི་དགོས་པར་འཛིན་

ཁང་དང་སློབ་ཕྲུག་གྱི་ཉལ་ཁང་དུ་འཇོག་རྒྱུ།

༡.༤ སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་འཛིན་ཁང་དཔེ་མཛོད་བཟོ་འགོད་བྱས་པ་དང་།  དེར་སྒྱིག་

གཤོམ་བྱས་པའྱི་བྱྱིས་པའྱི་སྒྲུང་དེབ་ཁག་སློབ་ཕྲུག་ལ་གང་མང་ཀོག་ཏུ་བཅུག་སྟེ་

ཀོག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས།
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གྲོས་གཞྱི་གཉྱིས་པ།  འཛིན་རྱིམ་ཁག་གྱི་ཡྱིག་གཟུགས་གཏན་འབེབས།

 འཛིན་རྱིམ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ལ་ཚུགས་རྱིང་དང་།  འཛིན་རྱིམ་གསུམ་པ་

ལ་ཚུགས་ཐུང་།  འཛིན་རྱིམ་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པར་ཡྱིག་ཆུང་།  འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་ནས་

བཅུ་པ་བར་ཚུགས་མ་འཁྱུག  འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ལ་འཁྱུག་ཡྱིག་

འབྱི་དགོས།

གྲོས་གཞྱི་གསུམ་པ།  དགེ་རྒན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས།

༣.༡ དགེ་རྒན་གྱི་ཕྲུ་གུ་སློབ་མཐར་མ་སོན་བར་མཐུན་རྐེན་སྦོར་སོྤད་དང་གསོལ་ཕོགས་

སར་རྒྱུ།

༣.༢ མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་དང་གསུང་ཆོས་སར་དམྱིགས་བསལ་སོད་གནས་བཀོད་

སྒྱིག་དང་།  ཆེ་མཐོང་བསྐྲུན་རྒྱུ།

ཟུར་བརོད།

 གོང་གསལ་དོན་གནད་རྣམས་ལས་གྲོས་གཞྱི་གསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་དང་པོ་ལ་མང་

མོས་དང་།  གཞན་རྣམས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨  ཟླ་༣  ཚེས་༡  ནས་ལག་བསྟར་

བྱ་རྒྱུའྱི་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་བཅས།  

ཚིག་ཐོ་འགོད་མཁན།  དྲུང་ཡྱིག་བསྟན་འཛིན།
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སྦོང་ཚན།

ྤ(ྡདསྲདིྡབརྡ་ནྡཐསབསྲ

༡	 ཚིག་ཐོ་ཟེར་བའྲི་གོ་དོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

༢	 ཚིག་ཐོ་འབྲི་སབས་དེ་ལ་ཚང་དགོས་པའྲི་ཆ་རྐྱེན་གང་དག་ཡོད་དམ།

༣	 ཚིག་ཐོ་འདྲི་ག་དུས་འབྲི་དགོས་སམ།

༤	 ཚིག་ཐོ་འབྲི་སབས་བེད་ཐབས་མྲི་འད་བ་གང་དག་ཡོད་དམ།

ིཉིསྡདྲ སསབྡ་ནྡགིྡ་ཚིྡཐསའིྡྤདེྡམ་ོནྡིཉིསྡདརྡཞིབྡལྟྡིན(ྡནསྡ་ཚིྡཐསའིྡཁྱྤྡཆསསྡ

རྣམསྡྤབེྡའབེྤྡབསསྲ

ིསུམྡདྲབེྤྡསྒསྲ

༡	 སློབ་གྲྭའྲི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་སོར་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་དུ་བགོས་ཏེ།	 	གོ་

བསྡུར་བས་པའྲི་ཚིག་ཐོ་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་གྲི་འཐུས་མྲི་ཁག་ནས་འཛིན་གྲྭར་སྒྲོག་སྦང་བརྒྱུད་

ཕོགས་བསོམས་ཀྲི་ཚིག་ཐོ་གཅྲིག་བཟོ་དགོས།

༢	 དགེ་རྒན་ཉྲིན་མོའྲི་མཛད་རྲིམ་གོ་སྒྲྲིག་ཞུ་ཕོགས་ཐད་འཛིན་གྲྭ་ཐུན་མོང་གྲིས་གོ་བསྡུར་བས་ཏེ་

ཚིག་ཐོ་འགོད་དགོས།		

༣	 སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་བགོས་ཀྲིས་བརོད་གཞྲི་འད་མྲིན་སྤད་དེ།	 	དེའྲི་སེང་གོ་བསྡུར་

བས་པ་དེ་ཚིག་ཐོར་འགོད་དུ་བཅུག་སེ།	 	 ཚོགས་ཆུང་གྲིས་ཚོགས་གཙོར་སློབ་ཕྲུག་གྲི་དབུས་

སྒྲོག་སྦང་བེད་དུ་འཇུག་དགོས།

དཔེར་ན།

༡	 སློབ་གྲྭའྲི་སྲིལ་སྤོལ་འགན་བསྡུར་ཆེད།	 ༢	 སློབ་གྲྭའྲི་ཉྲིན་མོ་སྲུང་བརྩྲི་ཆེད།
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སློབ་ཚན་བཅུ་པ།

ཤོག་ཆག་གྱི་ཁ་ཡྱིག་འབྱི་སྟངས།  

སློབ་ཚན་འདྱི་སྦངས་རེས་འཚོ་བའྱི་ཁོད་འཚམས་འདྲྱི་དང་རེན་འབེལ་མཚོན་

བྱེད་སོགས་ཀྱི་ཁ་བྱང་འབྱི་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།

དང་པོ།  གོ་དོན།  

བ་མ་དང་།  སྤུན་མཆེད།  འདྲྱིས་གཤྱིབ་ཆེ་བའྱི་གྲོགས་ཕོ་མོ་སོགས་ལ་འཚམས་འདྲྱིའྱི་ཤོག་

ཆག་འབུལ་སྐབས་ཤོག་ཆག་སྟེང་ཁ་ཡྱིག་འབྱི་བ་དེ་ལ་ཟེར།

གཉྱིས་པ།  འབུལ་ཡུལ།  

བ་མ་མཇལ་བ་དང་།  གཉེན་སྒྱིག  བཙས་སྟོན།  ཟ་ཁང་སོགས་དབུ་འབྱེད།  ཁང་གསོལ་

དང་འཁྲུངས་སྐར་སོགས་ཀྱི་རེན་འབེལ་མཛད་སོ་དང་།  ནད་པར་སྙུན་འདྲྱི།  བྱ་དགའ་གནང་

སྦྱིན།  བ་མ་དགོངས་རྫོགས།  འཆྱི་གོད་བྱུང་བའྱི་ནང་མྱི་སོགས་ལ་འབུལ་སོལ་ཡོད།  

ཤོག་ཆག་ཡྱིག་སྐོགས་མདུན་ངོས་ཀྱི་གཤམ་དུ་འབུལ་མཁན་གྱི་མཚན་འབྱི་མྱི་འབྱི་ཅྱི་རྱིགས་སྣང་།
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གསུམ་པ།  དཔེ་མཚོན།  

༡ བ་མ་ལ་འབུལ་དགོས་ན།  

༢ ཁང་གསོལ་དང་ཟ་ཁང་སོགས་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སོར་འབུལ་དགོས་ན།  

ཡང་ན།

༈  མཎྜལ་རྟེན་དོད་སོར་...

ཕྱག་བཅས་ཕུལ་

༄༅།  །རེན་འབེལ་ལེགས་འབུལ་སོར་...

ཕུལ།

གྲོགས་བསྟན་འཛིན་ནས།

༄༅།།།  བཀྲ༅།།ཤིས༅།།རྟེན༅།།འབྟེལ༅།།མཚོན༅།།བྟེད༅།།སྒོར༅།།...
ཕུལ༅།།

ཇོ་ཀརྨ་ནས།
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ཡང་ན།

༄༅།  །གཞྱིས་གསོལ་རེན་འབེལ་དོད་སོར་...

ཕུལ།

༣ གཉེན་སྒྱིག་གྱི་རེན་འབེལ་མཛད་སོར་འབུལ་དགོས་ན།

༈  མདུན་ཐབས་དགའ་སྟོན་གྱི་རྟེན་འབྟེལ་དྟོད་སྟོར་  ...

ཕུལ་

ཡང་ན།

༄༅།  །གཉེན་སྒིག་གི་དགའ་སྟོན་རེན་འབེལ་དྟོད་སྟོར་  ...

ཕུལ།

ཡང་ན།

༄༅།  རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་བྱེད་སྒོར་...

ཕུལ།
༤ ནད་པར་ནད་གསོས་འབུལ་དགོས་ན།

༄༅།  །སྙུན་གསོས་སྨན་དོད་སོར་...

ཕུལ།

༥ འཆྱི་གོད་བྱུང་བར་འབུལ་དགོས་ན།  དེ་ཡང་སྐུ་ཕུང་ནང་དུ་ཡོད་ན།

༄༅།  །དཀར་མེའྱི་ཞལ་འདེབས་སོར་...

ཕུལ།
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ཡང་ན།

༄༅།  ཐུགས་གསོ་མཚོན་བྱེད་ས ྒོར་...
ཕུལ།

སྐུ་ཕུང་ཕྱིར་ཐོན་ཟྱིན་ན།

༄༅།  །མཆོད་མེ་ཞལ་འདེབས་སོར་  ...

ཕུལ།

ཡང་ན།  

༄༅།  འཁྲུངས་རྟགས་ཞལ་འདེབས་སྒོར་...
ཕུལ།

ཡང་ན།

༄༅།  །མཆོད་སྤྱིན་ཞལ་འདེབས་དོད་སོར་...

ཕུལ།

༦ བ་མ་དགོངས་རྫོགས་ལྟ་བུར་འབུལ་དགོས་ན།

༄༅།  །ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྱིན་རྒྱ་མཚོའྱི་དོད་སོར་...

ཕུལ།

༧ ལོ་མཆོད་ལ་འབུལ་དགོས་ན།

༄༅།  །ལོ་མཆོད་གསོལ་ཚོགས་ཞལ་འདེབས་སོར་...

ཕུལ།
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༨ བྱྱིས་པ་བཙས་སྟོན་ (བང་སངས་གཏོང་བར།) ལ་འབུལ་དགོས་ན།

༄༅།  །བདེ་གསོལ་རེན་འབེལ་མཚོན་བྱེད་སོར་...

ཕུལ།

༩ གཟེངས་བསྟོད་བྱ་དགའ་སོགས་ལ་འབུལ་དགོས་ན།

༄༅།  ལེགས་སྐེས་མཚོན་དདོ་ཧིན་སརོ་...

ཕུལ་
༡༠ གནང་སྦྱིན་སོགས་བསྩལ་དགོས་ན།

༄༅།  །གནང་སྦྱིན་ཧྱིན་སོར་...

ཕུལ།

༡༡ དགོན་སེ་ཁག་ལ་མང་ཇའྱི་དོད་འབུལ་དགོས་ན།

༄༅།  །མང་ཇའྱི་དོད་སོར་...

ཕུལ།

༡༢ མང་ཇ་སོགས་འབུལ་སྐབས་དབུ་མཛད་ལ་ཞལ་འདོན་གསུང་བསྐུལ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བར་

འབུལ་དགོས་ན།

༄༅།  འདོན་བསྐུལ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་སྒོར་...
ཕུལ།

༡༣ ཐུགས་དམ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བར་འབུལ་དགོས་ན།

༄༅།  །ཐུགས་དམ་སྐྱབས་ཞུའྱི་རེན་དོད་སོར་...

ཕུལ།
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༡༤ ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བར་འབུལ་དགོས་ན།

༑   ཐུགས་རྗེ་ལྗེགས་འབུལ་སྒོར་...
ཕུལ།

༡༥ ཕེབས་སྐྱེལ་སོགས་ལ་འབུལ་དགོས་ན།

༄༅།  །ཕེབས་རྫོངས་སྤོ་དོད་སོར་...

ཕུལ།

༡༦ འཁྲུངས་སྐར་སོགས་ལ་འབུལ་དགོས་ན།

༄་།   འཁྲུངས་སྐར་རྟེན་དོད་སོར་  ...

ཕུལ་།
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སྦོང་ཚན།

ྤ(ྡདསྲ་ཚིྡིནྤྡམཆནྡའགྲེ་ྲ

མཎྜལ།	 དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དོན་ཡྲིན་ཡང་།		སབས་འདྲིར་མཆོད་རས་ཀྲི་བེ་བག་ཅྲིག་གོ།	།

གཞྲིས་གསོལ།	 ཁང་པ་གསར་པར་གནས་སྤོས་པའྲི་དོན།

གསོལ་འབས།	 འབས་ཀྲི་ཞེ་ཚིག		སབས་འདྲིར་གོ་མ་འབས་སྲིལ་ལ་གོ།

མདུན་ཐབས།	 མནའ་མའམ་བག་མའྲི་མྲིང་།		མདུན་ཐབས་བསུ་ལྟ་བུ།

སྙུན་གསོས།	 ན་ཚ་བཅོས་པའམ་གསོ་བའྲི་དོན།

དཀར་མེ།	 མཆོད་མེ་དང་དོན་གཅྲིག

མཆོད་སྤྲིན།	 མཆོད་པ་མང་པོ་སྤྲིན་པའྲི་གཟུགས་སུ་བཀོད།

བདེ་གསོལ།	 བྲིས་པ་བཙས་རེས་གཟུགས་པོ་བདེ་ཐང་ཡོང་བར་ཁ་ལག་གྲི་དོད་དུ་ཕུལ་བའྲི་

དངོས་སྐྱེས།

བང་སངས།	 བྲིས་པ་བཙས་རེས་ཨ་མའྲི་གཟུགས་པོ་སོས་པར་གསོ་བཏང་བའྲི་དོན།

ལེགས་སྐྱེས།	 ཕག་རགས་སམ་རྔན་པའྲི་དོན།

གནང་སྦྲིན།	 གསོལ་རས་སྩལ་བའྲི་དོན།

འཁྲུངས་རགས།	 སྐྱེ་རགས་ཀྲི་དོན།

ཐུགས་དམ།	 མོ་ལུང་གྲི་དོན།

ཕེབས་རོངས།	 ས་གནས་གཞན་དུ་འགོ་མཁན་ལ་དབུལ་རྒྱུའྲི་དངོས་པོའྲི་དོན།

ིཉིསྡདྲིཤམྡིས་ྡན(ྡྤསནྡཁིྡ་ྡྤམིིསྡཏེྡཤསིྡཆིྡིིྡཁྡཡིིྡབིསྲ

༡	 བླ་ཆེན་ཞྲིག་ལ་ཐུགས་དམ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བར་འབུལ་དགོས་ན།			

༢	 དགོན་པ་ཞྲིག་ལ་མང་ཇའྲི་དོད་འབུལ་དགོས་ན།		

༣	 དབུ་མཛད་ལ་ཞལ་འདོན་གསུང་སྐུལ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་སབས།
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༤	 དགེ་རྒན་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བར་འབུལ་དགོས་ན།

༥	 རྩོམ་ཡྲིག་འགན་སྡུར་གྲི་བ་དགའ་ལ་ཤོག་ཆག་འབུལ་དགོས་ན།	

༦	 ཉམ་ཐག་ལ་གནང་སྦྲིན་སྩོལ་སབས་ཤོག་ཆག་འབུལ་དགོས་ན།

༧	 ཡུལ་མྲི་ཞྲིག་འདས་གོངས་སུ་ཕྲིན་ཏེ་སྐུ་ཕུང་ཕྲིར་བསྐྱལ་ཟྲིན་སབས་འབུལ་དགོས་ན།

༨	 ཕྲུ་གུ་བཙས་པའྲི་ཨ་མ་ཞྲིག་ལ་བང་སངས་ཆེད་འབུལ་དགོས་ན།		

༩	 སློབ་གོགས་ཤྲིག་ནད་མནར་གྲིས་སན་ཁང་ནང་ཉལ་དགོས་བྱུང་བར་འཚམས་འདྲིར་བཅར་སབས་

འབུལ་དགོས་ན།	

༡༠	 གཉེན་ཚན་ཞྲིག་འདས་གོངས་སུ་ཕྲིན་ཏེ་སྐུ་ཕུང་ནང་དུ་ཡོད་སབས་འབུལ་དགོས་ན།

༡༡	 རང་གྲི་གོགས་པོའྲི་ཚོང་ཁང་དབུ་འབེད་སབས་འབུལ་དགོས་ན།
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རྩློམ་འབིའི་ཤེས་བྱ།

སེ་ཚན་འདྱིར་རོྩམ་རྱིགས་ལས་དགག་སྒྲུབ་རོྩམ་ཡྱིག་གྱི་རོྩམ་དཔེ་སློབ་ཚན་གཅྱིག་དང་།  

དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡྱིག་འབྱི་ཚུལ་གྱི་སློབ་ཚན་གཅྱིག་བཅས་བཀོད་སྒྱིག་ཞུས་ཡོད།  

<<འོད་དང་མུན་པའྱི་སྐྱོན་ཡོན་གེང་བ།>>ཞེས་པའྱི་ནང་དུ་དཔེ་དང་རྱིགས་པ་ཡྱི་སོ་

ནས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ཚུལ་བཀོད་པ་དང་།  <<བསྒྲུབ་བྱའྱི་སྙྱིང་པོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་སྒྲུབ་

དགོས།>> ཞེས་པའྱི་ནང་དུ་གོང་གསལ་སློབ་ཚན་ལ་དབྱེ་ཞྱིབ་ཀྱིས་དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡྱིག་

གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བཅས་ངོ་སྤོད་གནད་བསྡུས་བྱས་ཡོད།

སེ་ཚན་འདྱི་སློབ་ཁྱིད་བྱས་པ་བརྒྱུད།  དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡྱིག་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་སྟངས་དང་།  

དམྱིགས་བསལ་དཔེའྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་སྟངས་དང་།  རྱིགས་པ།  གཤྱིབ་བསྡུར།  ལུང་འདྲེན།  

གྲངས་ཚད་ཀྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་སྟངས་རྣམས་ངོ་སྤོད་བྱས་ཏེ།  དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡྱིག་ལ་རྒྱུས་

མངའ་དང་འབྱི་ཐུབ་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་འཇགས་པར་བྱེད་དགོས།
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སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།

འདོ་དང་མུན་པའྱི་སྐྱོན་ཡོན་གེང་བ།

སྦང་བྱ་གཙོ་བོ།

༡ དཔེ་དང་རྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ཚུལ།

༢ འདོ་དང་མུན་པའྱི་དགེ་སྐྱོན་དང་བསྟན་བྱ།

མཐའ་ཡས་འཇྱིག་རེན་སྱིད་པའྱི་ཁྱོན་འདྱི་ན་སྐྱེ་དངོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤྱིང་རྱིགས་མྱི་འདྲ་ལ།  

ཁ་དོག་དང་རོ་ནུས་གཅྱིག་མྱིན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་དུ་མཚར་ཞྱིང་ལ་ལ་སྨྱིན་སར་ལ་ལ་སྐམ་པ་དང་།  

ལ་ལ་ཕན་སར་ལ་ལ་གནོད་པ་ལྟར་འགའ་རེ་བྱ་ངན་གྱི་ལས་ལ་ཡྱིད་སྤོ་ཞྱིང་ནན་གྱིས་འཇུག་པ་

དང་།  ལ་ལ་སྐྱེ་དངོས་མཐའ་དག་ལ་ཕན་བདེ་བསྐྲུན་པར་ཤྱིན་ཏུ་དགའ་བའྱི་རགས་མཚན་བརོད་

ཀྱིས་མྱི་ལང་ཞྱིང་།  མོས་པ་དང་བསམ་ཚུལ།  སྤོད་ཚུལ་དང་བང་དོར་གྱི་ཆ་སོགས་ལ་ངོས་འཛིན་

ཅྱི་རྱིགས་པར་སྣང་ལ།  ཡང་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལོངས་སྤོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་དགའ་

སྐྱྱིད་དང་།  བཟོད་གགས་བལ་བའྱི་སྡུག་བསལ།  རང་རྱིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ཕན་ཡོན་གྱི་འདོད་

མོས་མཐའ་ཡས་པ་དང་།  དེ་བཞྱིན་ཤ་ཚའྱི་བརྩེ་སེམས་ཀྱིས་དམ་པོར་བཅྱིངས་པའྱི་ཞེན་ཆགས་

དང་།  ཁོ་གཉེར་བསྡུས་པའྱི་སོ་ནས་རྒོལ་བར་བྱེད་པའྱི་སང་སེམས།  བཟང་པོའྱི་ཕོགས་རྣམས་

དང་དུ་ལེན་ཞྱིང་གཞན་ལ་ཕན་བདེ་བསྐྲུན་པའྱི་རང་བཞྱིན།  ངན་པའྱི་དྲྱི་འཐུལ་ཞྱིང་རང་གཞན་
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གཉྱིས་ཀ་བསེག་པའྱི་འཁྱི་ཤྱིང་སྐམ་པོ་སོགས་འདོར་བྱའྱི་རྣམ་རོག་འབྱམས་ཀས་པའྱི་གནད་སྣ་

ཚོགས་པ་འདྱི་ནྱི་འདོ་དང་མུན་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་འབྱྱིན་པར་བྱེད་དོ།  །

ཉྱི་མ་དང་།  ཟླ་བ།  སྐར་མ།  གོག  མར་མེ་ལ་སོགས་པ་སྣང་བའྱི་རྱིས་སུ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་

རང་རང་གྱི་ནུས་པ་དང་འཚམ་པར་མུན་པ་སེལ་བའྱི་བྱ་དངོས་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ལ་གང་འསོ་

ཀྱི་ཕན་བདེ་བསྐྲུན་ཞྱིང་ལོངས་སྤོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད།  མུན་པ་ནྱི་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་

གནོད་རྔམས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་ཞྱིང་མྱིག་ལ་སྒྱིབ་གཡོགས་བརྒྱ་སྟོང་གྱིས་བཀབ་པ་བཞྱིན་དུ་བལྟ་བྱ་ཅྱི་

ཡང་མྱི་མཐོང་བར་བྱ་བ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་དང་།  ལམ་འཛོལ་བ།  ངན་ངོན་གྱི་འདམ་རྫབ་ཏུ་བྱྱིངས་

ཏེ་གཞན་བདེ་ལ་གནོད་པའྱི་ལོག་ལམ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པར་སྦོར་བ་དང་།  ཡང་དག་པའྱི་བྱ་བ་

རྣམས་ལ་ནྱི་སོག་ལེ་དང་སྟ་རེ་བཞྱིན་དུ་གཞོག་པ་དང་གཏུབ་པར་བྱེད་ལ།  ཡྱིད་འངོ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའྱི་ལོངས་སྤོད་དཔལ་དུ་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀང་སྐད་ཅྱིག་ཉྱིད་ལ་མྱི་སྡུག་པས་ཁེབས་པར་

བྱས་ཏེ་དཔག་པར་དཀའ་བའྱི་འབས་བུ་རྣམས་ལ་འགོད་པར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།  

རོངས་པ་ནྱི་མུན་པ་དང་འདྲ་སྟེ། མུན་པས་སར་ཇྱི་སྐད་དུ་བཤད་པའྱི་གཟུགས་ལ་སྒྱིབ་པའྱི་

ཉེས་དམྱིགས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་བསྐྱེད་པ་ལྟར་སྐྱོན་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་མུན་པས་བྱེད་

དོ༑ ༑དེ་ཡང་སྣག་ཚའྱི་ཐྱིགས་པ་ཕ་མོ་ཡྱིས་གོས་དཀར་པོ་རྱིན་ཐང་བལ་བ་དེ་ནོགས་པར་བྱེད་པ་

ལྟར།  མུན་པས་མྱི་གཞན་ལ་སྐྱོན་གྱི་ཁག་ཆར་འབེབས་པ་དང་།  རང་ལ་ཤོག་བུའྱི་རྒྱལ་མཚན་

བསྒེངས་ཤྱིང་ཆེ་བར་རློམ་སྟེ།  དམངས་ལ་ཕན་བདེ་བསྐྲུན་པའྱི་ཚུལ་མཐུན་གྱི་བྱ་བར་སྐྱུག་བོ་

ཞྱིང་མྱི་འཇུག་པ་དང་བྱ་ངན་སྤོད་ངན་གྱི་ལས་ལ་ནན་གྱིས་འཇུག་པར་མ་ཟད།  བདེན་རྫུན་གྱི་

དོན་ལ་བརག་དཔད་ཀྱི་སང་ལ་འདེགས་པ་དང་བརར་ཤ་མྱི་གཅོད་པར་ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་

གྱིས་ཨམ་གཙིགས་བསམས་ཤྱིང་།  གནམ་ལྕགས་རོ་རེའྱི་རྱི་ལ་ཁུ་ཚུར་བརེག་པ་དང་།  རྱི་དྭགས་

ཀྱི་རྔ་མ་བསྟན་ཏེ་ཁེལ་འདས་བོང་བུའྱི་ཤ་དག་འཚོང་བ།  རྣམ་ཀུན་སེན་མོའྱི་ཐོག་ནས་འབོང་

གཡག་གསོད་པའྱི་རོངས་འཆལ་མགོ་སྟོང་གྱི་ཧར་གཏམ་རེ་ཐམ་ཐོམ་དུ་བརོད་པ་ལ་ཡྱིད་སྤོ་བ།  

གཏྱིང་ཟབ་རྱིག་པའྱི་གནས་ལ་ནྱི་བརོྩན་པ་མྱི་བྱ་བར་འགྱིང་འགྱིང་སྒོབ་ཉམས་སྟོན་རྒྱུར་རབ་ཏུ་

དགའ་ཞྱིང་།  ཐ་ན་རྱིག་པའྱི་གནས་ཀྱི་དྲྱི་མའང་མ་འགོས་པར་མཐོང་མདོག་ཤེས་མདོག་གྱི་ཚུལ་
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ཁོ་ནས་ནམ་མཁར་མྱི་ཤོང་བའྱི་ཉེས་དམྱིགས་བསྒྲུབས་ཏེ་ཁོན་ནང་སྦལ་པས་རྒྱ་མཚོའྱི་མཐའ་

གཞལ་ཁུལ་བྱེད་པ།  ཅོལ་ཆུང་གྱི་ཁ་ཤགས་དང་རང་བསྟོད་ཚིག་རྒྱན་དུ་བརླམས་ཏེ་ཁྱྱི་ལུད་མྱི་

ཟད་པའྱི་ཕུང་པོར་སྤུངས་ལ།  རང་ཆེ་རང་མཐོང་གྱི་དུག་ཆུ་འཁོལ་ཞྱིང་གཞན་ཕན་གྱི་བདེ་སྡུག་

གང་ལ་ཡང་བསམ་གཞྱིག་གཏན་ནས་མེད་པར་རང་ཉྱིད་ཁོ་ན་འབོྱར་པས་ཕྱུག་པ་ལ་དགའ་ཞྱིང་།  

གཞན་གྱི་ལས་དོན་མཐའ་དག་རོག་པས་གནོན་པའྱི་སྦོར་ངན་བྱེད་གང་ཐུབ་དང་།  ཁ་ནས་སྦྲང་

རྩྱིའྱི་ཆར་འབེབས་བཞྱིན་དུ་དོན་ལ་འཁྱོག་སྤོད་ཚེར་མའྱི་མཚོན་དཀྲྱིགས་ཏེ་ཁེལ་དང་ངོ་ཚ་

སངས་ཤྱིང་མཐོ་ལ་གུས་ཞབས་མྱི་ལྡན་པ་དང་།  དམའ་ལ་བརྩེ་བ་མེད་པ།  མཉམ་ལ་འགྲོགས་

ཤེས་མེད་པར་གཞན་རྣམས་འབྱིགས་ཐབས་བྱེད་པ།  ཀུན་གསལ་ལམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས་ཉྱི་ཟླ་

བཞག་སྟེ་སྱིན་འབུ་མེ་འཁྱེར་གྱིས་རང་འདོ་ངོམ་ངོམ་དང་།  ཁ་གཏམ་འབྲུག་སྒ་ལྡྱིར་ལྡྱིར།  མཇུག་

མ་གནམ་ལ་ཀེར་ཀེར་བྱས་ཏེ།  དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྫུན་གཡོ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་དོན་གཉེར་ཏེ་

གཡོ་ཁམ་སོབ་སོབ་མེ་དོང་ཐལ་བས་གཡོགས་པ་ལྟ་བུས་གཞན་བསླུ་བ་སོགས་ཀྱི་ངན་པའྱི་གཏེར་

དུ་རྫོགས་པ།  ངོ་ཚའྱི་གོས་དང་བལ་ཞྱིང་གཅེར་བུར་རྒྱུ་བའྱི་རྣམ་ཐར་ལ་རྒྱན་གྱི་དྭངས་མར་རློམ་

པ༑  འགན་བབས་ཀྱི་ལས་དོན་བཅོལ་བ་རྣམས་བོར་ཏེ་ཚུལ་མྱིན་ཐ་ཤལ་གྱི་ལས་རྣམས་འབད་

པས་སྒྲུབ་པ།  རང་དོན་ངན་པ་ཕུགས་སུ་བཅུག་སྟེ་གཞན་དོན་ལ་སྨྱིན་མ་ཟྱིང་ཟྱིང་བྱེད་པ།  དོན་

ཆེན་རྣམས་དོར་ནས་དོན་ཆུང་རྣམས་འཐུ་བ།  བཟའ་རྒྱུ་མཐོང་ན་ཁྱྱི་ལྟར་རྒྱུག་པ་དང་ལས་རྒྱུ་

མཐོང་ན་ཝ་བཞྱིན་གཡོལ་བ།  མཐོ་སར་འཕགས་ཀང་ཕན་ཡོད་ཀྱི་ལས་ཀ་ལ་ནྱི་ལག་རྩལ་ཆུང་

ཞྱིང་ནུས་པ་དབུལ་བ་སྟེ་འཇྱིམ་བཟོའྱི་སེང་གེ་ལྟ་བུ་དང་།  བསམ་པའྱི་ལས་ལ་བོ་རྩལ་ཆུང་བ་སྟེ་

ལྷ་ཁང་གྱི་ལྡེབས་རྱིས་དང་འདྲ་ལ།  གང་ཡང་མྱི་བསླབ་ཅྱིང་ཅྱི་ཡང་མྱི་ཤེས་པར་འོ་ཟོམ་བག་ཅས་

སྤུད་པ་དང་།  ཁུངས་མེད་ཀྱི་མཆོད་རེན་བཞེངས་ཏེ་ལུང་མེད་ཀྱི་རབ་གནས་བྱེད་པ།  ཉྱིན་མཚན་

ཀུན་ཏུ་ལྟོགས་སྣང་བཀྲེས་སྣང་གྱི་མེ་འབར་ཞྱིང་།  བརྣབ་སེམས་ཚེར་མས་གཞན་རྒྱུ་ལེན་འདོད་

ཀྱི་དུ་བ་ཁོ་ན་ཐུལ་ཏེ་མ་ཡྱིན་ཡྱིན་ཁུལ་དང་སྤེལ་ལད་ཤོད་པ།  ཆུང་ཆུང་ཕར་སྤད་ནས་ཆེན་པོ་

ཚུར་ཡོང་ཐབས་བྱེད་པ།  སྐྱེ་བོ་དམ་པས་ལམ་བཟང་སྟོན་ཚེ་དེ་ལ་གཡང་ལྟར་འཇྱིགས་པའྱི་ཚོར་

སྣང་སྐྱེས་ཏེ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་གཡོལ་འགྲོ་བ་དང་།  འཁྱོག་པོའྱི་ཚིག་གྱི་དུག་རླངས་འཐུལ་བ་དག་

ནྱི་རྱིན་བལ་གྱི་གདམས་ངག་བཞྱིན་དུ་ཡྱིད་ལ་བཅངས་ཤྱིང་དང་དུ་ལེན་པ།  བ་མ་རང་མགོ་མྱི་
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ཐོན་པར་གཤྱིན་པོའྱི་རྣམ་ཤེས་ཡར་འདྲེན་ཞེས་པའྱི་དཔེ་བཞྱིན་རང་གྱིས་མ་ཤེས་པར་གཞན་ལ་

མཛུབ་ཁྱིད་དང་།  དམག་རྩལ་མྱི་ཤེས་པར་དམག་དཔོན་བྱེད་འདོད་བྱེད་པ།  འབྱོར་པ་ལྡན་པའྱི་

དྲུང་ན་ཞུམ་ཞུམ་དུ་འགྲོ་བ་དང་ཉམས་ཉེས་རྒུད་པའྱི་དུས་སུ་ཐག་རྱིང་ནས་མཛུབ་མོ་ཀེར་ཀེར་

གྱིས་འཕ་བ།  ཀུན་ལ་དོགས་པ་བྱེད་པོ་རྣམས་ནྱི་གྲུང་པོར་བརྩྱི་བ་དང་དམངས་ལ་ཕན་པ་བསྐྲུན་

ཕྱིར་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཞེན་པ་དོར་ཞྱིང་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་ཤེས་ཡོན་ལ་བརོྩན་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ནྱི་ངན་

ལྟས་སུ་བརྩྱི་བ།  མྱི་ལ་ཕད་མ་ཐག་ནས་འཛུམ་གྱིས་བསུ་བ་དང་ཞག་གསུམ་ཙམ་ཡང་རྒྱུན་མྱི་

འཁྱོངས་བར་འགྱུར་ལྡོག་ཕྱིན་ཏེ་ཁ་དན་ཚིག་ལ་མྱི་གནས་པར་རང་གཤྱིས་འཕེལ་འགྲྱིབ་མང་ལ་

བྱ་དགོས་གང་ལ་ཡང་མདོ་མེད་ས་རོ་དང་འདྲ་ཞྱིང་ཕུགས་བསམ་སོགས་ཀྱི་དྲྱི་ཙམ་ཡང་མ་མཆྱིས་

ཤྱིང་།  གལ་སྱིད་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་རང་ཉྱིད་སྐྱེས་པའྱི་ཕ་མ་ཡང་བོས་

གཏོང་བ་སོགས་ཕན་བདེའྱི་བག་རྱི་གསྱིལ་བའྱི་ཐོག་མདའ་དང་།  མཐོང་ཚད་བདེན་པར་འཛིན་

པའྱི་ལྕགས་ཀྱུ་དང་།  ཤེས་པ་ཏྱིལ་གྱི་ཆ་ཤས་ལྟ་བུ་དང་།  ཁ་ཕོ་འབྲུག་གྱི་སྒར་ཡང་རྒོལ་སྙམ་

པའྱི་ངན་གཡོའྱི་འཁྱི་ཤྱིང་ནྱི་མུན་པ་ཡྱིན་པས།  གནས་ལུགས་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རལ་གྲྱིས་

རོངས་མུན་ཀོང་གྱི་དུག་ཤྱིང་དེ་མ་བཅད་ན་བསམ་བཟང་ཚུལ་སྤོད་ཀྱི་བྱ་བ་འབྱུང་བའྱི་གོ་སྐབས་

ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་དཀའོ།  །

དེས་ན་འདོ་སྣང་གྱིས་གཟྱི་བྱྱིན་རབ་ཏུ་འབར་ནས་རང་ནུས་ཡོད་ཚད་ཕྱི་རུ་བཏོན་ཞྱིང་མུན་པའྱི་

ཕོགས་རེ་བ་ཙམ་ལ་ཡང་འཕོས་པར་བྱས་ཏེ།  རྒྱལ་ཁབ་དང་།  མྱི་མང་ལ་ཕན་བདེ་བསྐྲུན་པ།  མེས་

པོའྱི་སོལ་རྒྱུན་དར་སེལ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱིས་རང་གྱི་ཆེས་བ་ན་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཕུགས་བསམ་གྱི་

ཕོགས་སུ་མགོགས་འགྲོ་བྱས་ནས་ཡངས་པའྱི་ཐང་ཆེན་མྱུར་དུ་གཅོད་པའྱི་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་འཇུག་

པར་བྱས་ཏེ།  རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཡྱིད་འོང་གྱི་སྐྱེད་མ་འདྱི་བཞྱིན་འཇྱིག་རེན་སྱིད་པའྱི་ཁྱོན་དུ་གཞན་གྱི་

སྟོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་དང་གྲགས་པར་སྨོན་མྱི་དགོས་པར།  ཆེས་ཚར་དུ་དངར་ཞྱིང་ཉམས་དང་

ལྡན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རླབས་ཆེན་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཕྱིར་གནའ་དེང་གྱི་རྱིག་གནས་ལ་བརོྩན་ཏེ་ལེགས་

སྐྱེས་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད།  ཡྱི་ཆད་ལེ་ལོའྱི་ཞེན་པ་འདོར་བ་ལ་གཉེན་པོའྱི་དང་པོར་གྱུར་པའྱི་རོ་

རེའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་འདོ་སྣང་དང་།  ཕག་དོག་གྱི་ཐལ་རླུང་འཚུབ་པའྱི་རང་གཤྱིས་འགོག་པར་
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ཕོགས་ལྷུང་ཉེ་རྱིང་མེད་པའྱི་ཡོལ་བ་ནྱི་འོད་སྣང་།  རང་འདོད་ཞེན་པའྱི་ལམ་འཕང་བསལ་ཞྱིང་

དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་ཞུ་བའྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི་འདོ་སྣང་།  

མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕོགས་སྟོན་པའྱི་སྒོན་མེ་ནྱི་འདོ་སྣང་།  ང་རྒྱལ་བག་རྱི་མཐོན་པོའྱི་མགོ་བོ་གནོན་

ཞྱིང་བག་ཡོད་ཚུལ་དུ་གནས་པའྱི་འཁར་བ་ནྱི་འདོ་སྣང་།  རྣམ་པར་གཡེལ་ཞྱིང་རང་ཚུགས་སུ་མྱི་

གནས་པར་གང་སར་འཁྱམས་པའྱི་དགྲ་བོའྱི་གདོང་ལེན་ལ་དྲན་ཤེས་རྣོ་ངར་རྫོགས་པའྱི་རལ་གྲྱི་

ནྱི་འདོ་སྣང་།  བཅུ་ཕག་རྱིག་པའྱི་མཚོ་རྫྱིང་ལ་ཞུགས་པའྱི་གྲུ་གཟྱིངས་ནྱི་འདོ་ཀྱི་སྣང་བ་འདྱི་ཡྱིན་

ལ༑  རོངས་རྟུལ་དགྲ་སེ་འཇོམས་པའྱི་དཔུང་གྲོགས་ཀང་འདོ་ཀྱི་སྣང་བ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ།  །

དེས་ན་ཤེས་རབ་དང་འོད་སྣང་འདྲ་སྟེ།  སྣང་བས་གཟུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བྱེད་པ་

ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱིས་འཇྱིག་རེན་བང་དོར་གྱི་ཕོགས་རྣམས་ཤན་འབྱེད་ཅྱིང་།  བདེ་སྐྱྱིད་ལེགས་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ནྱི་འདོ་སྣང་དང་ཤེས་རབ་ཡྱིན་ཏེ།  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྟོབས་འབྱོར་མངའ་

ཐང་དང་དམག་དོན་གྱི་སྟོབས་ཤུགས།  ཅ་ལག་བཟང་ངན་དང་ཐོན་དངོས་མང་ཉུང་།  ཚོང་ཟོང་

གྱི་འཕེལ་འགྲྱིབ།  ལོ་ཏོག་གྱི་ཡོང་འབབ་ཚུན་ཆད་ཀང་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་ཕོགས་དང་ཤེས་རབ་

ཀྱི་རླབས་ཆེ་ཆུང་ལ་རག་ལས་པར་བརེན་འདོ་སྣང་གྱིས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་སྙྱིང་སྟོབས་འཕེལ་བར་བྱེད་

པ་དང་།  སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་བདེ་བསྐྲུན་པའྱི་འསོ་འགན་གང་དང་གང་ཡང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་

གྱིས་དང་དུ་ལེན་ཞྱིང་།  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དགོས་མཁོར་གཞྱིགས་ཏེ་ཁོར་ཡུག་མཛེས་ཤྱིང་རྒྱས་པར་

བྱེད་པའྱི་བཟོ་པ་བཟང་པོ་ཞྱིག་དང་།  ལག་ཏུ་མེ་མདའ་དམ་པོར་བཟུང་ནས་མཐའ་མཚམས་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱེད་པའྱི་འཐབ་འཛིང་པ་རྣམ་དག་ཅྱིག  ཤེས་ལྡན་མྱི་སྣ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པའྱི་དགེ་རྒན་དམ་

པ་ཞྱིག  ལོ་ཏོག་ལེགས་པར་བསྡུ་བའྱི་ཞྱིང་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཡོད་ཀྱི་བྱ་བ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་མཐོ་དམན་དང་ཆ་རྐེན་བཟང་ངན་གྱི་དབྱེ་བ་མྱི་འབྱེད་པར་སྤོ་སེམས་འཁོལ་པོས་

རང་ནུས་ཅྱི་ཡོད་འདོན་པར་བྱེད།  སྟོབས་ཆེ་བའྱི་དུད་འགྲོ་བརྒྱ་སྟོང་ལོན་པ་ཡང་བོ་གྲོས་ལྡན་པའྱི་

བྱྱིས་པ་ཆུང་ངུ་གཅྱིག་གྱིས་གང་འདོད་ལྟར་སོྤད་ཅྱིང་བཀོལ་བར་བྱེད་པ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཐུ་ལས་

བྱུང་ལ།  ཇྱི་ཙམ་པའྱི་མྱི་འགྲྱིག་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཤན་འབྱེད་པའྱི་ནུས་པ་ལ་

དབུལ་བ་ཡང་ཤེས་རབ་ལ་ཐུག་པར་བརེན་ཤེས་རབ་ནྱི་བྱ་དངོས་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་འགྲུབ་
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པའྱི་དབང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན།  ཤེས་རབ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡང་གཟྱི་བརྱིད་བ་ན་མ་མཆྱིས་པའྱི་

རྒྱན་གྱི་མཆོག་ཏུ་འཆང་བར་མཛོད།  

རང་སོ་སོའྱི་འགན་བབས་ཀྱི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཆེས་མཁོ་བའྱི་རྱིག་པ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་པ་ཞྱིག་

ཡོང་བར་ཆང་འཐུང་བོ་གར་གྱི་སྤོ་བར་མགོ་བོ་མྱི་རོངས་པ་དང་།  ཉྱིན་ཕུད་ཟླ་ཕུད་བྱེད་པའྱི་ལེ་

ལོ་བསྐྱུར་ཏེ།  དུས་ཚོད་ནྱི་དམག་དོན་གྱི་ཆ་ནས་བརོད་ན་རྒྱལ་ཁ་དང་།  ཞྱིང་ལས་ཀྱི་ཆ་ནས་

བཤད་ན་འབྲུ་རྱིགས།  གསོ་རྱིག་གྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ཚེ་སོག  བཟོ་ལས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ཐོན་

རྫས།  སློབ་གསོའྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ཤེས་ཡོན་བཅས་ཡྱིན་པར་བརྩྱིས་ཏེ།  དུས་ཚོད་སྐར་ཆ་ཙམ་

ལ་ཡང་མཐོང་ཆེན་དང་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཆེད་དུ་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་

ཕྱིར་ལས་དོན་དང་དུ་ལེན་པའྱི་འཇོན་ཐང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའ།ོ  །

དེས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མུན་པའྱི་ཕོགས་ཕ་རབ་ཙམ་ཡང་བསལ་བར་བྱས་ཏེ་སྙན་ཞྱིང་འཇེབས་

ལ་དཔའ་ཉམས་ལྡན་པའྱི་གླུ་དབྱངས་ལེན་བཞྱིན་པར་དུས་གང་དུ་ཡང་ལས་དོན་གྱི་ལམ་ཆེན་

ཕོགས་སུ་དཔའ་ངར་ཆེན་པོས་མདུན་སྐྱོད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།  

ཤེས་རབ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་སོག་གྱི་ཀ་བ་ཡྱིན་པར་བརེན།  འཆད་པའྱི་དུས་སུ་བོ་ཡྱི་རྦ་རླབས་

དགུང་དུ་འཕྱུར་ཐུབ་པ་དང་།  རྩོམ་པའྱི་དུས་ན་བདུད་རྩྱིའྱི་གྲུ་ཆར་འཇོ་བའྱི་སྤྱིན་ལྟ་བུ།  བླུན་

རོངས་ཡྱིད་དབང་འགུག་པའྱི་ལྕགས་ཀྱུ།  ལོངས་སྤོད་སྒྲུབ་ཅྱིང་ཕན་བདེ་སེལ་བ།  དགྲ་འདུལ་

གཉེན་སྐྱོང་བྱེད་པ།  མཐོན་པོར་འཕགས་ཀང་དམན་པའྱི་ས་འཛིན་པ་བཅས་ཀྱི་འདོ་སྣང་འདྱི་ལ་

སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིས་བསགས་བརོད་བྱེད་པའྱི་སྒ་དབྱངས་འཇྱིག་རེན་སྱིད་པའྱི་ཕོགས་བཅུར་གང་བར་

བྱས་ས།ོ  །
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སྦོང་ཚན།

ྤ(ྡདསྲའྤེམསྡསས(ྡགིསྲ

༡	 བཟའ་རྒྱུ་མཐོང་ན་ཁྱྲི་ལྟར་		 	དང་ལས་རྒྱུ་མཐོང་ན་ཝ་བཞྲིན་	
	
།

(གཡོལ་བ།		རྒྱུག་པ།)

༢	 ཤ་ཚའྲི་བརྩེ་སེམས་ཀྲིས་དམ་པོར་བཅྲིངས་པའྲི་		 		དང་།		ཁོ་གཉེར་བསྡུས་

པའྲི་སོ་ནས་རྒོལ་བར་བེད་པའྲི་		 		།(ཞེན་ཆགས།		སང་སེམས།)

༣			ཕན་བདེའྲི་བག་རྲི་གསྲིལ་བའྲི་	 	 		དང་།		མཐོང་ཚད་བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་		

		།		(ལྕགས་ཀྱུ།		ཐོག་མདའ།)

༤			ང་རྒྱལ་བག་རྲི་མཐོན་པོའྲི་མགོ་བོ་གནོན་ཞྲིང་བག་ཡོད་ཚུལ་དུ་གནས་པའྲི་	 	 		

ནྲི་འོད་སྣང་།	 	 རྣམ་པར་གཡེལ་ཞྲིང་རང་ཚུགས་སུ་མྲི་གནས་པར་གང་སར་འཁྱམས་པའྲི་དག་

བོའྲི་གདོང་ལེན་ལ་དན་ཤེས་རྣོ་ངར་རོགས་པའྲི་	 	 		ནྲི་འོད་སྣང་།		(རལ་གྲི།		

འཁར་བ།)

ིཉིསྡདྲསསབྡ་ནྡྤ(ྡའབེ་ྡནསྡིཤམྡགིྡ་ཚིྡའྤིྡྤིྡིིྡབསནྡབྡཅིྡཞིིྡཡིནྡདྡབིསྲ

༡	 རྲི་དྭགས་ཀྲི་རྔ་མ་བསན་ཏེ་ཁེལ་འདས་བོང་བུའྲི་ཤ་དག་འཚོང་བ།

༢	 རྣམ་ཀུན་སེན་མོའྲི་ཐོག་ནས་འབོང་གཡག་གསོད་པ།

༣	 སྤེལ་ལད་ཤོད་པ།

༤	 བླ་མ་རང་མགོ་མྲི་ཐོན་པར་གཤྲིན་པོའྲི་རྣམ་ཤེས་ཡར་འདེན།

༥	 ཀུན་གསལ་ལམ་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནས་ཉྲི་ཟླ་བཞག་སེ་སྲིན་འབུ་མེ་འཁྱེར་གྲིས་རང་འོད་ངོམ་ངོམ།

ིསུམྡདྲསསབྡ་ནྡཞིབྡཏུྡབཀླིསྡནསྡཤེསྡརབྡའསྤྡསྣ(ྡྤ(ྡམྡརིིྡམནྡདྡི(ྡཡིནྡབརརྡ

ཤྡཆསྤྲ

༡	 འབོར་པ་ལན་པའྲི་དྲུང་ན་ཞུམ་ཞུམ་དུ་འགོ་བ་དང་ཉམས་ཉེས་རྒུད་པའྲི་དུས་སུ་ཐག་རྲིང་ནས་



འསྤྡྤ(ྡམནྡདའིྡ་སནྡཡསནྡོེ(ྡབྲ
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མཛུབ་མོ་ཀེར་ཀེར་གྲིས་འཕ་བ་ནྲི།	 	མ་རྲིག་མུན་པའྲི་སྤོད་པ་ཡྲིན་ནམ་ཤེས་རབ་འོད་ཀྲི་སྤོད་པ་

ཡྲིན།		

༢	 མཐོ་དམན་དང་ཆ་རྐྱེན་བཟང་ངན་གྲི་དབེ་བ་མྲི་འབེད་པར་སྤོ་སེམས་འཁོལ་བའྲི་ངང་ནས་རང་

ནུས་ཅྲི་ཡོད་འདོན་པ་ནྲི།	 	ཤེས་རབ་འོད་ཀྲི་དགེ་མཚན་ཡྲིན་ནམ་མ་རྲིག་མུན་པའྲི་དགེ་མཚན་

ཡྲིན།

༣	 སོབས་ཆེ་བའྲི་དུད་འགོ་བརྒྱ་སོང་ལོན་པ་ཡང་བློ་གོས་ལན་པའྲི་བྲིས་པ་ཆུང་ངུ་གཅྲིག་གྲིས་གང་

འདོད་ལྟར་སྤོད་ཅྲིང་བཀོལ་བར་བེད་པ་ནྲི།		ཤེས་རབ་འོད་སྣང་གྲི་མཐུ་ལས་བྱུང་ངམ་མ་རྲིག་མུན་

པའྲི་མཐུ་ལས་བྱུང་།

༤	 གནམ་ལྕགས་རྡོ་རེའྲི་རྲི་ལ་ཁུ་ཚུར་བརྡེག་པ་ནྲི།		མ་རྲིག་མུན་པའྲི་སྤོད་པ་ཡྲིན་ནམ་ཤེས་རབ་འོད་

སྣང་གྲི་སྤོད་པ་ཡྲིན།		

བཞིྡདྲ སསབྡ་ནྡགིྡར(ྡབྱུ(ྡ་ནྡདྡྤ(ྡདསྡྤ(ྡིཉིསྡདྡབཀླིསྡརེསྡིཤམྡགིྡདིྡབརྡ་ནྡ

ཐསབསྲ

༡	 རང་བྱུང་ཚན་པ་འདྲི་གཉྲིས་ཀྲིས་རྩོམ་ཡྲིག་ཧྲིལ་པོའྲི་ནང་དོན་སོན་ཐུབ་བམ།		རྒྱུ་མཚན་ཅྲི།

༢	 འོད་དང་མུན་པ་ཞེས་པ་དེ་གང་ལ་གོ་དགོས་སམ།

ལྔྡདྲ སསབྡ་ནྡཡ(ྡཡ(ྡབཀླིསྡཏེྡ(ྡ་ོའིྡསྤིྡ་ོིསྡན(ྡམྡརིིྡམནྡདའིྡ་སནྡྤ(ྡཤེསྡརབྡ

འསྤྡསྣ(ྡིིྡྤིེྡམ་ནྡི(ྡྤིྡཡསྤྡདྡབིསྲ

དྲིུྡདྲ སསབྡ་ནྡའྤིརྡཤེསྡརབྡའསྤྡསྣ(ྡྤ(ྡམྡརིིྡམནྡདྡཡིྡྤིེྡ་སནྡརྒྱསྡའབིྡབསྡཡསྤྡ

དྡྤེྡཡིིྡཕེ(ྡབཅསྡལྔའིྡན(ྡབ་སྡའབིྡབསསྲ



སསམྡའབིའིྡཤེསྡབྲ
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སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།

བསྒྲུབ་བྱའྱི་སྙྱིང་པོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་སྒྲུབ་དགོས།

དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡྱིག་ལ་མཚོན་ན།  བསྒྲུབ་བྱའྱི་སྙྱིང་པོ་གཏན་ཁེལ་བྱས་རེས་གནས་ལུགས་དང་

དོན་དངོས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་ཏེ།  མྱི་རྣམས་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་ཡང་དག་པ་དང་གནས་ལུགས་

དང་མཐུན་པའྱི་བསམ་ཚུལ་བྱྱིན་ནས་རང་གྱི་ལྟ་བ་དང་ལེན་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས།  དེ་ནྱི་བསྒྲུབ་

བྱའྱི་སྙྱིང་པོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་རྱིགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པའྱི་གནད་དོན་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང་།  

གཙོ་བོ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་སྙྱིང་པོ་གནད་དུ་འཛིན་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་པ་ལས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་སྙྱིང་པོ་དང་རྱིང་དུ་

བལ་ཏེ་ར་མགོ་ལུག་ལ་སྦོར་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མྱི་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།  དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡྱིག་འབྱི་

མཁན་ལས་དང་པོ་བ་ལ་མཚོན་ན།  དོན་འདྱིར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།  

དཔེར་ན།  <<འདོ་དང་མུན་པའྱི་སྐྱོན་ཡོན་གེང་བ།>>ཞེས་པའྱི་རོྩམ་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་སྙྱིང་པོ་

སྟེ༑  “འདོ་སྣང་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཚོན་བྱེད་ཡྱིན་”པར་སྒྲུབ་ཆེད་དུ་གནས་ལུགས་མང་པོ་ཞྱིག་

དྲངས་ཡོད་དེ།  “རྣམ་པར་གཡེལ་ཞྱིང་རང་ཚུགས་སུ་མྱི་གནས་པར་གང་སར་འཁྱམས་པའྱི་དགྲ་

བོའྱི་གདོང་ལེན་ལ་དྲན་ཤེས་རྣོ་ངར་རྫོགས་པའྱི་རལ་གྲྱི་ནྱི་འོད་སྣང་”ཞེས་པ་དང་།  “ཡྱི་ཆད་

ལེ་ལོའྱི་ཞེན་པ་འདོར་བ་ལ་གཉེན་པོའྱི་དབང་པོར་གྱུར་པའྱི་རོ་རེའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་འོད་སྣང་” 

ཞེས་པ་དང་།  “འཇྱིག་རེན་བང་དོར་གྱི་ཕོགས་རྣམས་ཤན་འབྱེད་ཅྱིང་བདེ་སྐྱྱིད་ལེགས་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ནྱི་འདོ་སྣང་དང་ཤེས་རབ་ཡྱིན་”ཞེས་པ་སོགས་བཀོད་ཡོད་པ་ནྱི་ཡང་དག་

པའྱི་དོན་དངོས་དེ་གཞྱི་རྩར་བཟུང་བས་འསོ་ཤྱིང་འཚམ་པར་མ་ཟད།  གནས་ལུགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་



བསྒྲུབྡབའིྡསི(ྡདསྡིནྤྡདུྡབཟུ(ྡནསྡསྒྲུབྡྤིསསྲ
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བྱའྱི་སྙྱིང་པོ་དེ་ཕོགས་མྱི་འདྲ་བ་དང་རྱིམ་པ་མྱི་འདྲ་བའྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་ཡོད་པས་ནུས་པ་ཆེན་པོ་

ཐོན་ཡོད།

དེ་ལས་མཐོང་ཐུབ་པ་ནྱི།  ཐོག་མར་རྩོམ་ཡྱིག་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་སྙྱིང་པོ་གསལ་པོར་གཏན་ཁེལ་

བྱེད་དགོས་པ་སྟེ།  དེ་ཡང་རྩོམ་ཡྱིག་གྱི་ནང་དུ་ལྟ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་འདོན་པ་དང་ཀོག་པ་པོར་ལྟ་བ་ཅྱི་

ཞྱིག་དང་ལེན་བྱེད་དུ་འཇུག་པ།  ཅྱི་ཞྱིག་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་ཅྱི་ཞྱིག་དར་སེལ་བྱེད་པ་སོགས་གསལ་

པོ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཡྱིན།  དེའྱི་རེས་སུ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་སྙྱིང་པོ་གནད་དུ་བཟུང་སྟེ་རྱིགས་པས་

བསྒྲུབས་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་རང་པ་བརན་པོར་བཙུགས་ཏེ་ལངས་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།  དེ་འདྲ་ཞྱིག་

མྱིན་པར་བསྒྲུབ་བྱའྱི་སྙྱིང་པོ་དང་ཁ་བལ་ཚེ།  རྱིགས་པས་སྒྲུབ་པ་དེར་གནས་ལུགས་དང་གཞྱི་

འཛིན་ས་ཅྱི་འདྲ་ཡོད་ཀང་འབེན་མེད་སར་མདའ་འཕེན་པ་ལྟར་ཕན་ནུས་ཅྱི་ཡང་མེད་དོ།  །

བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་ཐབས་ལ།  ཁོང་དུ་ཆུད་སླ་བའྱི་རྒྱུན་སྤོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ནྱི།  

༡ དཔེ་མཚོན་གྱི་བྱ་དངོས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་ཐབས་ལ་

ཁུངས་སྐྱེལ་དཔེ་མཚོན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་།  

༢ རང་གྱིས་ཤེས་ཤྱིང་ཀུན་གྱིས་ཁས་ལེན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་།  གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ཕྱུག་པས་

མཁས་པའྱི་གསུང་ཚིག་གམ།  མང་བས་བཀུར་ཞྱིང་སྙན་གྲགས་ལྡན་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་

གསུང་ཞྱིག་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་ནས་བྱེ་བག་གྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཞྱིག་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་པ་ལ་ལུང་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས།  

༣ ངོ་བོ་འགལ་ཟླར་གྱུར་པའམ་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྱི་བྱ་དངོས་རྱིགས་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་བསྡུར་

བའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ལ་བསྡུར་བའྱི་སྒྲུབ་ཐབས།  མདོར་ན།  རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་དཔོད་ལ་

བརེན་ནས་གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་།  རང་ལུགས་འཐད་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།  



སསམྡའབིའིྡཤེསྡབྲ
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སྦོང་ཚན།

ྤ(ྡདསྲདིྡབརྡ་ནྡཐསབསྲ

༡	 ཅྲི་འད་ཞྲིག་ལ་དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡྲིག་ཟེར་རམ།

༢	 དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡྲིག་ལ་འབྲི་ཐབས་གང་དག་ཡོད་དམ།

༣	 དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡྲིག་གྲིས་སྤྲི་ཚོགས་ལ་ཕན་གནོད་གང་བཟོ་ཐུབ་བམ།

ིཉིསྡདྲིཤམྡགིྡབརསྤྡདྡྤིིྡསྒྲུབྡཀིྡའབིྡཐབསྡི(ྡཞིིྡསྤྤྡཡསྤྡམེྤྡཞིབྡའབིྡབསསྲ

རང་རང་གྲི་སོད་གནས་ཉེ་འཁོར་དང་།		གནས་ཡུལ་གང་དུའང་།		ཤྲིང་འབས་ཀྲི་ཤུན་པ་དང་།		ཤོག་བུ།		

འགྲིག་ཤོག		ཤེལ་དམ།		གོས་རྲིང་།		ཟས་ལྷག་འཐུང་ལྷག་སོགས་གང་བྱུང་གཡུག་མྲི་རུང་བར་མ་ཟད།		

ཉེ་འཁོར་དུ་གང་བྱུང་བཙོག་གཅྲིན་གཏོང་བ་སོགས་གཏན་ནས་མྲི་རུང་།	 	དེ་བཞྲིན་ཤྲིང་ནགས་ཚོད་མེད་

གཅོད་འབེག་བེད་པ་དང་།	 	རྲི་དྭགས་སོགས་སེམས་ཅན་གང་བྱུང་གསོད་པ།	 	ས་གཏེར་གང་བྱུང་སྔོག་

འདོན་བེད་པ་སོགས་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཆེ་བའྲི་ལས་གཞྲི་རྣམས་སྤངས་ཏེ།		རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གཅེས་

སྤས་བས་ན།		ང་ཚོའྲི་ཁྱྲིམ་གཞྲི་གོ་ལ་ཟླུམ་པོ་འདྲི་མཛེས་སྡུག་ལན་པ་ཞྲིག་ཡོང་ངེས།

ིསུམྡདྲ སསབྡ་ནྡ་སྡྤིིྡསྒྲུབྡསསམྡཡིིྡིིྡསྒྲུབྡཐབསྡཀིྡརྣམྡགྲ(སྡྤ(ྡྲ སསམྡྤདེྡ

་སྡབསྒྲུབྡབྡྤ(ྡསྒྲུབྡདའིྡབེྤྡཐབསྡ་ྡྤསྡསྣ(ྡིིསྡིཤམྡགིྡབརསྤྡིཞིྡི(ྡརུ(ྡ

ཞིིྡིིྡསེ(ྡྤིིྡསྒྲུབྡསསམྡཡིིྡརེྡའབིྡསྦྱས(ྡབེྤྡྤིསསྲ

༡	 ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།		 ༢	 རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ།

༣	 སློབ་གྲྭའྲི་ནང་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ཉར་མྲི་ཆོག

བཞིྡདྲབེྤྡསྒསྲ

	 འཛིན་རྲིམ་བརྒྱད་པའྲི་སློབ་དེབ་ནང་གསལ་<<བསམ་པ་དང་སྒྲུབ་པ།>>ཞེས་པའྲི་དགག་སྒྲུབ་

རྩོམ་ཡྲིག་གྲི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་དབེ་ཞྲིབ་བེད་དགོས།



བསྒྲུབྡབའིྡསི(ྡདསྡིནྤྡདུྡབཟུ(ྡནསྡསྒྲུབྡྤིསསྲ
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ལྷུག་རྩློམ།

སེ་ཚན་འདྱིར་ལུགས་ཟུང་གྱི་བསླབ་བྱ་མུ་ཐྱི་ལའྱི་འཕེང་བ་ལས།  འཇྱིག་རེན་མྱི་ཆོས་དང་།  

དམ་པ་ལྷ་ཆོས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་གཉྱིས་སྟོད་སྨད་ཁག་གཉྱིས་སུ་བགོས་ཏེ་བཀོད་སྒྱིག་བྱས་ཡོད།  

འཇྱིག་རེན་མྱི་ཆོས་ཀྱི་སློབ་ཚན་ནང་དུ་སྤྱིར་འཚོ་བ་དང་།  ཡང་སོས་འགྲོ་བ་མྱི་ཡྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་སྐབས་དོ་སྣང་དང་གཟབ་ནན་བྱེད་དགོས་པ་བསྟན་ཡོད་པ་དང་།  

དམ་པ་ལྷ་ཆོས་ཀྱི་ནང་དུ་ནམ་རྒྱུན་འཚོ་བའྱི་ཁོད་སྤྱིར་བཏང་གྱི་ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་སྟངས་

ཀྱི་སྐོར་ངོ་སྤོད་བྱས་ཡོད།

སེ་ཚན་འདྱི་འཁྱིད་པའྱི་སྐབས།  ཚིགས་བཅད་རྩོམ་ཡྱིག་གྱི་ཀོག་སྟངས་དང་།  བརོད་བྱ་

བཀོད་སྒྱིག་བྱེད་སྟངས།  རོད་བྱེད་ཚིག་སྦོར་སེལ་སྟངས།  ཚིག་གྱི་གཅོད་མཚམས་ངོ་སྤོད་

བྱེད་པ།  ཚིགས་བཅད་ཚིག་ལྷུག་ཏུ་ཕབ་པ་དང་།  དོན་འགྲེལ་དང་ཚིག་འགྲེལ་བྱེད་པ།  

སློབ་ཚན་གྱི་ནང་དོན་གནད་བསྡུས་སུ་འགོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྦོང་བརར་སྤད་དེ་ཚིག་ལྷུག་

འབྱི་བ་དང་།  ཚིགས་བཅད་ཀོག་པའྱི་ནུས་པ་སྐྱེད་སྱིང་བྱེད་དགོས།



ལིྡསསམྲ
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སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།

ལུགས་ཟུང་གྱི་བསླབ་བྱ་མུ་ཐྱི་ལའྱི་འཕེང་བ།  (སྟོད་ཆ།)

༄༅།  །སྨྲ་བ་ངག་གྱི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་པའྱི་དབྱངས།  །དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་གཙུག་ལག་འདོད་

འཇོའྱི་དཔལ།  །དཔལ་ལྡན་ཚངས་པ་སེ་བཞྱིའྱི་བང་མཛོད་འཛིན།  །འཛིན་མའྱི་མངའ་བདག་

རྣམས་ཀྱིས་ཤྱིས་པ་སྩོལ།  །ཆོས་དང་སྱིད་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཟབ་བརླྱིང་1སྒ།  །སྙན་ངག་པྱི་ཝང་རྒྱུད་

ཀྱིས་གླུར་བངས་ན།  །རྣམ་དཔོད་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའྱི་ཤེས་ལྡན་རྣར།  །འཇེབས་ཀང་ཕལ་ཆེར་ཐོས་

འཛིན་ཚེར་མལ་ཉལ།  །དེ་ཕྱིར་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱིས་ལེགས་རོགས་པའྱི།  །འབོལ་རྩོམ་2ཚིགས་

སུ་བཅད་པའྱི་མུ་ཐྱི་ལ3།  །ཆྱིང་གྱིས་གནམ་གྱི་རྱིགས་ལས་མྱི་བདག་མགུལ།  །མཛེས་བྱེད་དོ་ཤལ་

འཕེང་བས་རྒྱན་ཏུ་སྤུད།  །དེང་དུས་རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་ཧོར་བོད་སོགས།  །སོན་བྱུང་ཡ་རབས་ངང་

ཚུལ་ལུགས་གཉྱིས་ཁྱིམས།  །ཆེར་ནུབ་ངན་སྤོད་ངོ་སོར་ཁྱེར་དུས་འདྱིར།  །ལེགས་པར་བཤད་ཀང་

ཙཱུ་ཏ4འྱི་རང་གཉྱིས་བཞྱིན།  །བྱང་བསྟན་ཕུག་པར་ར་ལྗང་ཅན་གྱི་ཟེར།  །མྱི་འཇུག་དངོས་པོའྱི་

གཤྱིས་ལ་བཅོས་མེད་ཀང་།  །ཕོགས་གཞན་བུག་པར་ཤར་བའྱི་སྣང་བ་ཡྱིས།  །འཐྱིབས་བུའྱི་སྨག་

རུམ་སེལ་བ་འགའ་འབྱུང་སྙམ།  །ལྷ་ཆོས་ལྟ་ཞོག་མྱི་ཆོས་བྱ་གཞག་ཀང་།  །ལམ་དུ་རྒྱུག་པ་བསོད་

ནམས་ལ་རག་པས།  །དཀོན་ཅོག་མཆོད་དང་ངན་སློང་སྦྱིན་གཏོང་སོགས།  །ལེགས་བྱས་སེལ་བའྱི་

ཚོགས་ཆེན་གསོག་པ་གནད།  །

1 ནང་དོན་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་དོན།

2  ཚིག་དམ་པོའམ་མཁེགས་པོ་མྱིན་པའྱི་རྩོམ།

3 མུ་ཏྱིག་སྟེ།  ཉ་སྐྱྱིབས་ཀྱི་ཁོག་པའྱི་ནང་སྐྱེས་པའྱི་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྱིགས་ཤྱིག

4 ངག་རྒྱུན་ལ་གྲགས་པའྱི་མྱི་རང་པ་གཅྱིག་པའྱི་ཡུལ།
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འཇིག་རེན་མི་ཆློས་ཀི་བསབ་བྱ།  

མངོན་ཤེས་མེད་ཕྱིར་གྲོས་དང་འདུན་མ་ཀུན།  །ཐོག་ཏུ་ཁེལ་དཀའ་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་

དང་།  །དགྲ་གཉེན་བར་མར་བརགས་ནས་འཕལ་ཚོད་འཕལ།  །བངས་ཏེ་འཇུག་པ་ཕོ་ཚོད་

ཡང་རྩེ་ཡྱིན།  །སེམས་ཀྱི་འཆར་སོ་འབྱུང་ལ་མཐའ་མེད་ཀང་།  །གྲེ་བར་བསྐྱྱིལ་ནས་མྱི་སྨྲ་བ་དེ་

མཁས།  །སྙྱིང་ནའྱི་དགྲ་ལ་འཕལ་དུ་མྱི་ཁོ་བར།  །བཅོས་མ་འཛུམ་གྱིས་བསུ་བ་གྲུང་པོ་ཡྱིན།  །རང་

བོར་མྱི་འབབ་གཏམ་ཚིག་ཅྱི་བྱུང་ཡང་།  །རྫུ་བཟང་ཁོག་ནས་མྱི་འདོན་ལེན་པ་ཟབ།  །ཟས་ནོར་

འདོད་ཀང་ངག་མཛངས་གཡོ་ཐབས་ཀྱིས།  །མྱི་མངོན་ཤུགས་ཀྱིས་ལེན་པ་སྤང་པོ་ཡྱིན།  །ངན་

ལ་མྱི་འཁང་སླད་ནས་འགྱུར་བ་སྱིད།  །བཟང་ལ་མྱི་བསྟོད་ཅྱིར་འགྱུར་ཤེས་པར་དཀའ།  །གང་

གྱི་ཐོག་ཏུ་འབབ་པའྱི་གནད་མེད་པར།  །གཞན་ཟེར་འབངས་པའྱི་ཞལ་ལྕེ་གཅད་མྱི་རུང་།  །བྱ་

བ་གང་ཡང་འགྲུབ་པའྱི་གདེང་མེད་པར།  །ཁ་འདོན་མྱི་སྐྱེན་ཁོང་དུ་སྦེད་པ་གནད།  །བུ་སོགས་

གཉེན་ལ་བྱམས་དྲག་ངན་སོལ་ཡོང་།  །དགྲ་ལ་ཧ་ཅང་སང་ན་རང་ལ་མཚུངས།  །གཉེན་ལ་རལ་

སྤོད་5ཆེས་ན་ནམ་ཕུགས་འཁོན།  །བན་ལ་འབར་ཤ་6ཆེས་ན་འཁོར་མཁན་དཀོན།  །འཁོར་ལ་

ཆེས་ཆེར་རྩུབ་ན་སྙྱིང་སྐྲན་འཇུག  །གྲོགས་ལ་རྔན་ཆེན་མང་ན་ཞེ་བཞག་ཡོང་།  །དཔེ་ངན་གཞན་

ལ་བཏོན་ན་རང་ལ་འཁོར།  །ཁ་དགྲ་མྱི་གསག་གནག་པ་སེམས་ལ་ཞོག  །གཉེན་ལ་མྱི་བསྟོད་

བྱམས་པ་ཡྱིད་ལ་འཛིན།  །ངན་བོ་ཡོད་ཀང་ཕྱི་རུ་འཇམ་མཁས་སྙན།  །གདོང་ཐུག་དྲག་པོས་དགྲ་

བོ་ཐུལ་དཀའ་བས།  །སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀྱི་འདུན་མ་རླབས་ཀྱིས་ཆོད།  །གཏམ་མགོ་འཛུམ་བསུ་

མཇུག་མ་དལ་གྱིས་ལོངས།  །དགོས་དོན་ཕྱིགས་སྨྲ་འཚམ་ཞྱིང་མཛེས་པར་བརོད།  །སེར་སྣ་ཙམ་

གྱིས་ཟས་ནོར་གསོག་དཀའ་བས།  །བརྒྱ་བཤྱིག་སྟོང་འགུགས་སྤྱི་བྱམས་བོ་རྒྱ་བསྐྱེད།  །བུ་ལ་ཉེས་

སྐྱོན་བཤད་ན་རེས་སུ་ཕན།  །རང་ལ་ཆེ་བསྟོད་སངས་ན་ནམ་ཕུགས་བྱིན།  །རང་འདོད་ཞེ་བཞག་

5 ཚུལ་མྱིན་གྱི་བྱ་སྤོད་ལ་ཟེར།

6 སྨོད་ཚིག་འབྱྱིན་པའྱི་དོན།
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སྤྱི་གཙིགས་ཕྱིར་བྱས་བཙུན།  །བུད་མེད་གྲོས་དབང་མ་གཏོང་རང་ཐག་ཆོད།  །རོངས་པར་གྲོས་

དང་ངན་ལ་དབང་མ་བསྐུར7།  །གྲོས་ལ་མྱི་དབང་མྱི་ལ་གྲོས་མ་འཆད།  །དཀྲུག་ཤྱིང་བྱེད་མཁན་

གྲོས་ཀྱི་ཁྱུར་མ་འཇུག  །མཁས་དང་རྒན་རབས་ཉམས་ཆེན་ཤ་ཚར་དྲྱིས།  །གྲོས་མཐྱིལ་རེ་ཞྱིག་མ་

བཤད་བསྒྱུར་དུ་བཏུབ།  །གྲོས་ལ་བསམ་གཞྱིགས་མང་བཏང་ཧང་བུག་8ཆུང་།  །མྱི་དཔེ་རང་ལ་

བཀབ་ནས་ཞྱིབ་མོར་དཔོད།  །ཕན་བུའྱི་ཁེ་ལ་བལྟས་ནས་ཉེན་བསོ་དང་།  །གཏམ་ངན་མྱི་བསམ་

འདོད་ལ་སེད་པས་ཕུང་།  །ཡ་རབས་དུས་བསྟུན་དམའ་སར་འབེབས་མྱི་རུང་།  །མ་རབས་ཆེ་སར་

བཏོན་ན་གཉའ་བ་རེངས9།  །མཁས་པ་རས་བོར་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་དཀོན།  །མྱི་མང་དགྲ་རུ་མྱི་ལེན་

གཉེན་དུ་འགུགས།  །མྱི་འགྲུབ་ཁས་ལེན་མ་ཆེ་དེར་མྱི་འཇུག  །གཅེས་ནོར་འདོད་ཅན་མྱི་ལ་མྱི་

སྟོན་གསང་།  །ཚོད་མེད་ལ་གྲོས་ངན་སེམས་ཅན་ལ་བོ།  །མྱི་གཏོད་སྙྱིང་གཏམ་ཁ་མང་ཅན་ལ་

གསང་།  །སྣ་ཐུང་ཀུ་རེ་མྱི་ཐུབ་ལ་བསོ་སོང་།  །མྱི་བདེན་པ་ལ་ཡུས་ཀྱིས་གཤགས་མ་གདབ10།  །མྱི་

ཉན་གྲོས་འདེབས་མེད་ལ་ཁྱེར་ཤོག་དང་།  །མྱི་ཡོང་ལས་འཆོལ་མྱི་ཤེས་ཀོ་ལོང་11དོར།  །དྲྱིན་འདྲེན་

མངས་ན་དགའ་བའྱི་གདུང་སེམས་འཆོར།  །གོང་ཆེན་མངས་ན་གཉེན་ཡང་ཞེན་པ་ལྡོག  །གཞན་

སྡུག་སྙྱིང་ཚིམ་མ་བྱེད་རང་ལ་འཁོར།  །རང་སྐྱྱིད་མ་ངོམ་གཞན་གྱིས་དེ་ལན་འཇལ།  །གྲོས་ཉེས་

འགོད་ཐལ་མྱི་བྱ་ཕྱིན་ཆད་གཟབ།  །དགོས་མེད་ཕོག་ཐུག་གཏམ་གྱིས་དགྲ་བོ་འགུགས།  །ཕ་རོལ་

བསམ་པ་རོགས་ཕྱིར་ཡུན་དུ་སེམས།  །རང་མགོ་ཐོན་པའྱི་འཕྲུལ་ཅན་གྲུང་པོ་ཡྱིན།  །ཆེན་པོར་

སླེབས་ཚེ་ཁེངས་དང་ང་རྒྱལ་སྨད།  །ཀུན་གྱིས་ཁུར་དུས་འགོ་འཛུལ་འཇུག་བདེ་བྱེད།  །འགྲུབ་ཚད་

མྱི་བྱེད་ཚོད་འཛིན་ཁེ་ཉེན་བསམ།  །དཔོན་དུ་གྱུར་ཚེ་འདོད་ཆུང་སྤྱི་གཙིགས་ངོས།  །སེར་དུ་ལྟོས་

རྣམས་མྱི་མངོན་ཤུགས་ཀྱིས་སྐྱོང་།  །ཤར་ཚད་ལག་ཏུ་མྱི་ལེན་བངས་ཕྱིན་ཆད།  །ཞྱི་དྲག་ཐབས་

ཀྱིས་བྱ་བ་མཐའ་རུ་ཐོན།  །ཟེར་ཚད་བདེན་པར་མྱི་འཛིན་དཔད་བདར་གྱིས།  །ཟས་ཞྱིམ་མྱིར་བྱྱིན་

ནོར་བཟང་རང་གྱིས་ཆོངས།  །མྱི་སྙྱིང་གཅོད་པའྱི་གཏམ་དེ་ལྕེ་ནས་བཟུང་།  །སང་དགྲའྱི་ནོར་ལ་

7 དབང་ཆ་མ་སྤོད་ཅེས་པའྱི་དོན།

8 སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་དོན།

9 ངན་པ་ལང་ཤོར་དུ་སོང་བའམ་མྱི་དྲེད་པོ་ཆགས་པ།

10 ཁ་རྩོད་དམ་ཁ་འཐབ་མ་བྱེད་ཅེས་པའྱི་དོན།

11 འཁྲུག་སློང་ངམ་འཁྲུག་རྩོད་ཀྱི་མྱིང་།
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མ་བལྟ་བརེད་མ་གཞུག  །མ་ཞྱིམ་སྣ་སྙེར་ཞྱིམ་ལ་ཧབ་ཤ་དང་།  །མ་མགུར་འཕལ་དུ་མཆུ་མུག་མྱིག་

ལྡོག་སོང་།  །དོན་མེད་ལས་ལ་བརྩོན་འགྲུས་རང་ངལ་ཡྱིན།  །གསོད་བརྡུང་ངེས་པར་དགོས་ལ་སྙྱིང་

མ་ཆུང་།  །འབབས་ངེས་ཁལ་དང་ལག་འདོན་ཡང་མྱི་འཇུག  །དགོས་མེད་འབངས་རྣམས་མནར་

བའྱི་ལས་མྱི་བྱེད།  །ཕད་མ་ཐག་པའྱི་མྱི་ལ་ངོ་ཤེས་དང་།  །འདྲྱིས་མ་ཐག་པའྱི་མྱི་ལ་བོ་གཏོད་

དང་།  །སེམས་ལ་བབས་འཕལ་དགའ་བའྱི་འཛུམ་སྟོན་དང་།  །མ་བབས་འཕལ་བཞྱིན་སྡུད་རྣམས་

ཀད་ཆུང་ཡྱིན།  །དྲག་པོ་དྲག་ཁྱེར་མ་མཁས་ནམ་ཕུགས་ཕུང་།  །མཛའ་བ་མཛའ་ཁྱེར་མ་མཁས་

ནམ་ཕུགས་འཁོན།  །མཁས་པ་མཁས་ཁྱེར་མ་མཁས་ནམ་ཕུགས་བླུན།  །བཙུན་པ་བཙུན་ཁྱེར་

མ་མཁས་ནམ་ཕུགས་འཆལ།  །ཆེ་བ་ཆེ་ཁྱེར་མ་མཁས་ནམ་ཕུགས་དམའ།  །གཏམ་ལ་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་པས་གཞན་ཁ་མྱུལ།  །བག་ཕེབས་ངག་འཇམ་སྙན་པོས་བོ་བྱིད་ནས།  །གཞན་མཚང་ཐབས་

ཀྱིས་བྲུས་ནས་ཆམ་ལ་འབེབས།  །མ་བཤད་ཕས་ཀང་མྱི་གོ་ལྷོད་པར་སྨྲ།  །མ་འབར་བུས་ཀང་མྱི་

ཉན་རན་པར་རྒོད།  །མ་བསླབ་སུས་ཀང་མྱི་གོ་ལེགས་པར་བསླབ།  །མ་བྱྱིན་གཉེན་ཡང་མྱི་འཁོར་

བག་རེ་སྟོང་།  །ཡང་ཡང་སྦྱིན་སར་རག་འགྲོ་བྱམས་པ་ཟད།  །དྲྱིན་ཅན་མྱི་དེ་སུན་དུ་མ་འཇུག་

མཛངས།  །གཉའ་བར་འཆོར་བའྱི་དགྲ་བོ་རེངས་མ་འཇུག  །སུས་ཕན་མྱི་ཤེས་ཉམས་ཆུང་རས་མ་

བོར།  །གང་བཅོལ་གོ་ཆོད་བྱུང་བ་བན་གྱི་རབ།  །རྫུན་དང་གཡོ་སྒྱུ་མྱི་ཤེས་ནམ་ཕུགས་བྱིན།  །ཁ་

ཉུང་ལག་པ་གཙང་བ་ཡོན་ཏན་མཆོག  །བྱས་ཡུས་ཆེས་ན་ལས་ལ་ངོ་སོ་ཆུང་།  །ཁ་གདངས་སྦར་

བསམས་མྱི་དང་འབེལ་བྱེད་ཕུང་།  །མཐོན་པོ་ང་རྒྱལ་ཅན་གྱི་མཚང་མ་འབྲུ།  །བསམ་ངན་ཕྱི་ཐག་

ཐུང་དང་གྲོགས་མ་བྱེད།  །ཞེ་སང་ཁ་འཇམ་ཅན་ལ་རང་ཟོན་ཆུག  །དོན་མེད་གཏམ་ལ་ཡང་ཡང་

སྐྱོར་ཟློས་སོང་།  །ཕྱུག་པོ་ནོར་ལ་སྤོད་ཤེས་སླད་ནས་འཕེལ།  །མྱི་ལྟོགས་བསྱིས་ཞྱིབ་12བྱས་ན་རང་

སྡུག་ཆུང་།  །དབུལ་ཡང་སྡུག་ཐེག་བྱས་ནས་ཕོ་བཟོ་བྱེད།  །ནོར་ཡོད་མེད་པོར་མ་བརྫུ་ཀུན་གྱིས་

ཤེས།  །ངན་པ་ཆེ་སྐད་མ་འདོན་ཁེལ་གད་ཡོང་།  །གདོང་པར་ཁག་མེད་གཉེན་ལ་རེ་བ་ལས།  །ངོ་

ཚ་ཁེལ་ཡོད་ཤེས་པའྱི་དགྲ་བོ་དགའ།  །བོ་གཏད་མྱི་ཐུབ་སྤུན་དང་བཟའ་ཚང་ལས།  །གསང་ཐུབ་བོ་

ལྡན་གྲོགས་དང་གྲོང་པ་བཟང་།  །ཡོན་ཏན་མེད་པའྱི་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ལས།  །ཤེས་རབ་ལྡན་

12 གྲོན་ཆུང་བྱས་པའྱི་དོན།
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པའྱི་གྲྭ་སློབ་བྱས་ན་འཚེངས13།  །མྱི་ཉན་ཁ་འདུས་མང་པོའྱི་དཔོན་པོ་ལས།  །ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་

ལྡན་པའྱི་གཡོག་པོ་སྐྱྱིད།  །ལང་ཤོར་རྐུན་པོ་མྱི་ཡྱི་ཁྱུར་མྱི་ཚུད།  །བོ་གྲོས་ཟབ་དང་མགོ་འཐོམས་

ནོར་ས་ཡོད།  །ཀད་ཆུང་མྱི་དང་ཕོ་གྲུང་ནོར་ས་ཡོད།  །མ་ནུས་ཇོ་བཟང་རྫུ་ཆེ་ནོར་ས་ཡོད།  །བོ་

ཤེད་ཅན་དང་དོ་ཐུང་14ནོར་ས་ཡོད།  །རང་བཞྱིན་བཟང་དང་འདོ་མེད་ནོར་ས་ཡོད།  །དྲང་པོའྱི་མྱི་

དང་གེན་པ་ནོར་ས་ཡོད།  །ཚུལ་འཆོས་ཅན་དང་བཙུན་པ་ནོར་ས་ཡོད།  །ཚེ་བོས་ཐོངས་དང་ཟོག་

པོ་ནོར་ས་ཡོད།  །བརྫུ་བག་ཅན་དང་མཁས་པ་ནོར་ས་ཡོད།  །དེ་ལྟར་ཚེ་འདྱིའྱི་འདུན་མ་བསྒྲུབ་

པ་ལ།  །བང་དང་དོར་བྱའྱི་སྐྱོན་ཡོན་ཤེས་བྱས་ནས།  །དཔའ་མཛངས་རྟུལ་ཕོད་སྣ་ཚོགས་གཡོ་

འཕྲུལ་གྱིས།  །རང་ཉྱིད་རྒྱལ་བའྱི་སྒྱུ་ཐབས་ལྷུར་ལེན་གཅེས།  །

མཆན།

ལུགས་ཟུང་བསླབ་བྱ་མུ་ཐྱི་ལའྱི་འཕེང་བ་འདྱི་ཉྱིད་མཛད་པ་པོ་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་

(༡༦༡༧ - ༡༦༨༢)ནྱི།  བོད་ལོྷ་ཁ་འཕོངས་རྒྱས་འཕྱིང་བ་སྟག་རྩེ་རུ་སྐུ་འཁྲུངས།  དགུང་ལོ་དྲུག་པར་པཎ་ཆེན་

བོ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་ྋརྒྱལ་བ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྱི་ཡང་སྱིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད།  དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་པར་

གུ་ཤྲྱི་ཧན་གྱིས་གཙང་པ་རྒྱལ་པོ་བཅོམ་སྟེ་ཁོང་ཉྱིད་གཞྱིས་ཀ་རྩེར་གདན་དྲངས་ནས།  གངས་ཅན་འཛིན་མའྱི་

ཁྱོན་ལ་གདུགས་དཀར་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱབ་པའྱི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་ཏེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་སྱིད་གཞུང་

ཐོག་མར་བཙུགས།  དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་པར་མན་ཆྱིང་སྱིད་གཞུང་གྱི་གོང་མ་དང་པོ་ཧྲུན་ཀྲྱིས་གདན་ཞུ་ལྟར་པེ་

ཅྱིན་དུ་ཕེབས་ཏེ་མཇལ་འཛོམས་གནང་།  ཁོང་ནྱི་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་ཤྱིང་།  གསུང་རོྩམ་པོད་

གྲངས་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་བཞུགས།  

སློབ་ཚན་འདྱི་ནྱི་ཁོང་ཉྱིད་ཀྱིས་སོག་པོ་གུ་ཤྲྱི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་གནང་བའྱི་བསླབ་བྱ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ལ།  ཚིག་དོན་གོ་སླ་ཞྱིང་ལུགས་གཉྱིས་བང་དོར་གྱི་གནས་རྣམས་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པའྱི་ལེགས་

བཤད་རད་དུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས།  རང་རྱིགས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་སར་སོལ་བཟང་པོ་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་

དང་།  ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་བསྐྲུན་སླད་བདམས་བཀོད་ཞུས།

13 འདོད་པ་ཚིམ་པའམ་དགའ་བའྱི་དོན།

14 ང་རྒྱལ་དང་ཁོང་ཁོ་ཅན།
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སྦོང་ཚན།

ྤ(ྡདསྲ ིཤམྡགིྡམི(ྡ་ཚིྡབེྤྡསྤྤྡྤེྡགྲསསྡའྤེབསྡདའམྡབསབྡབའིྡབརསྤྡདྡཐུ(ྡངུྡཞིིྡ

བིསྲ

	 ཉེས་སྐྱོན།		དཀྲུག་ཤྲིང་།		ཡ་རབས།		གོས་འདེབས།		གདུང་སེམས།		སྙྲིང་ཚིམ།		ཞྲི་དག		

	 སང་དག།		བརྩོན་འགྲུས།		བློ་གཏོད།		བག་ཕེབས།		ལྷུར་ལེན།		རྟུལ་ཕོད།		ལང་ཤོར།

ིཉིསྡདྲདིྡབརྡ་ནྡཐསབསྲ

༡	 ལྷ་ཆོས་དང་མྲི་ཆོས་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བ་ཅྲི་ཞྲིག་ལ་རག་ལས་ཡོད་དམ།

༢	 མངོན་ཤེས་མེད་པའྲི་སྐྱེ་བོ་ཕལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་ལས་དོན་ཐག་གཅོད་ཇྲི་ལྟར་བེད་དགོས་སམ།

༣	 བསླབ་བའྲི་ནང་སྐྱེས་བུ་གྲུང་པོ་ཞེས་པ་ཅྲི་འད་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ།

༤	 བསླབ་བའྲི་ནང་སྐྱེས་བུ་ཀད་ཆུང་ཞེས་པ་ཅྲི་འད་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་བསན་ཡོད་དམ།

༥	 བརག་དཔད་མེད་པར་གཞན་གྲི་སད་ཆ་ལ་ཡྲིད་ཆེས་བེད་མྲི་ཉན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡྲིན་ནམ།

༦	 དག་གཉེན་བན་འཁོར་གོགས་བཅས་ལ་ཐལ་ཆར་འགྱུར་གཞྲིའྲི་བ་བ་གང་དག་ལ་འཛེམས་དགོས་

སམ།		དེ་ལྟར་མ་འཛེམས་ན་ཉེས་སྐྱོན་ཅྲི་འབྱུང་ངམ།

༧	 		གཞན་ལ་གོས་བེད་སབས་དོ་སྣང་བ་དགོས་པའྲི་དོན་ཚན་གང་དག་འདུག་གམ།

ིསུམྡདྲརྒྱུྡམ་ནྡབིསྲ

༡	 ལང་ཤོར་རྐུན་པོ་མྲི་ཡྲི་ཁྱུར་མྲི་ཚུད།		།ཅེས་གསུངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡྲིན་ནམ།

༢	 མཐོན་པོ་ང་རྒྱལ་ཅན་གྲི་མཚང་མ་འབྲུ།		།བསམ་ངན་ཕྲི་ཐག་ཐུང་དང་གོས་མ་བེད།	 	 །ཞེ་སང་ཁ་

འཇམ་ཅན་ལ་རང་ཟོན་ཆུག		།ཅེས་གསུངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ནམ།

༣	 བློ་གོས་ཟབ་དང་མགོ་འཐོམས་ནོར་ས་ཡོད།	 	 །ཀད་ཆུང་མྲི་དང་ཕོ་གྲུང་ནོར་ས་ཡོད།	 	 །མ་ནུས་

ཇོ་བཟང་རྫུ་ཆེ་ནོར་ས་ཡོད།		།བློ་ཤེད་ཅན་དང་དོ་ཐུང་ནོར་ས་ཡོད།		།ཅེས་ནོར་ཉེན་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཅྲི།



ལིྡསསམྲ
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བཞིྡདྲིཤམྡིས་ྡབསབྡབའིྡ་ཚིྡརྣམསྡ་ྡར(ྡ(སསྡནསྡའགྲེ་ྡབཤྤྡཐུ(ྡངུྡརེྡབིསྲ

༡	 བུ་ལ་ཉེས་སྐྱོན་བཤད་ན་རེས་སུ་ཕན།		།རང་ལ་ཆེ་བསོད་སྤངས་ན་ནམ་ཕུགས་བྲིན།		།

༢	 ཡ་རབས་དུས་བསྟུན་དམའ་སར་འབེབས་མྲི་རུང་།		།མ་རབས་ཆེ་སར་བཏོན་ན་གཉའ་བ་རེངས།		།

༣	 གདོང་པར་ཁག་མེད་གཉེན་ལ་རེ་བ་ལས།		།ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་ཤེས་པའྲི་དག་བོ་དགའ།		།

༤	 དྲིན་འདེན་མངས་ན་དགའ་བའྲི་གདུང་སེམས་འཆོར།	།གོང་ཆེན་མངས་ན་གཉེན་ཡང་ཞེན་པ་ལོག	།

༥	 ཕྲད་མ་ཐག་པའྲི་མྲི་ལ་ངོ་ཤེས་དང་།		།འདྲིས་མ་ཐག་པའྲི་མྲི་ལ་བློ་གཏོད་དང་།		།སེམས་ལ་བབས་

འཕྲལ་དགའ་བའྲི་འཛུམ་སོན་དང་།		།མ་བབས་འཕྲལ་བཞྲིན་སྡུད་རྣམས་ཀད་ཆུང་ཡྲིན།		།

༦	 མ་ཞྲིམ་སྣ་སྙེར་ཞྲིམ་ལ་ཧབ་ཤ་དང་།		།མ་མགུར་འཕྲལ་དུ་མཆུ་མུག་མྲིག་ལོག་སྤོང་།		།

ལྔྡདྲིཤམྡིས་ྡ་ཚིསྡབཅྤྡ་ཚིྡལིྡཏུྡཕསབསྲ

དེང་དུས་རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་ཧོར་བོད་སོགས།		།སྔོན་བྱུང་ཡ་རབས་ངང་ཚུལ་ལུགས་གཉྲིས་ཁྲིམས།		།

ཆེར་ནུབ་ངན་སྤོད་ངོ་སོར་ཁྱེར་དུས་འདྲིར།		།ལེགས་པར་བཤད་ཀང་ཙཱུ་ཏའྲི་རྐང་གཉྲིས་བཞྲིན།		།

དྲིུྡདྲསསབྡ་ནྡའྤིའིྡན(ྡྤསནྡིནྤྡབ་སྡཤིིྡ་ཚིྡལིྡཏུྡབིསྲ



ལིསྡཟུ(ྡིིྡབསབྡབྡམྡཐིྡ་འིྡའཕེ(ྡབྲ སྨྤྡཆྲོ
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སློབ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།

ལུགས་ཟུང་གྱི་བསླབ་བྱ་མུ་ཐྱི་ལའྱི་འཕེང་བ།  (སྨད་ཆ།)

དམ་པ་ལྷ་ཆློས་ཀི་བསབ་བྱ།

༄༅།  །འནོ་ཏེ་ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱྱིན་འཁོར་ལོ་སྒྱུར།  །ལྷ་མྱིའྱི་དཔལ་འབྱོར་ཀུན་ལ་ལོངས་སྤད་

མཐར།  །སླར་ཡང་ལྕགས་བསེགས་ས་གཞྱིར་དམྱལ་བའྱི་མེ།  །འབར་བའྱི་བུད་ཤྱིང་བྱེད་སྱིད་

ཡྱིད་བརན་ཅྱི།  །འཇྱིག་རེན་གསལ་བར་བྱེད་པའྱི་ཉྱི་ཟླ་ཡང་།  །སོན་བསགས་བཟང་པོའྱི་འཕེན་

པ་རྫོགས་པའྱི་མཐར།  །རང་གྱི་ལག་པ་བརྐང་བསྐུམ་མྱི་མཐོང་བའྱི།  །མུན་པའྱི་མལ་དུ་ཉལ་

འབྱུང་མཆྱི་མ་དཀུ།  །པདྨའྱི་འདབ་འདྲའྱི་གོས་ཀྱི་རེག་བྱས་ཀང་།  །ལུས་ལ་རྩུབ་ཉམས་བྱེད་

པའྱི་སྨྱིན་ལེགས་མ།  །བདག་པོའྱི་རོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་སེག་ཁང་དུ།  །རབ་འབར་མེ་ཡྱིས་བསེག་པ་

སུ་ཡྱིས་བཟོད།  །ནོར་བུའྱི་གྱིང་དུ་བགྲོད་པའྱི་ཚོང་ཟོག་གྱིས།  །རྣམ་ཐོས་བུ་ལ་འགྲན་པའྱི་དེད་

དཔོན་15ཡང་།  །འཇུར་འགེགས་16གནས་སུ་སྐྱེས་ནས་ཟས་སྐོམ་གྱིས།  །བཀྲེས་ཤྱིང་སྐོམ་པའྱི་ངང་

ཚུལ་ཀེ་མ་ཧུད།  །དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་མངའ་ཐང་ལོངས་སྤོད་སོགས།  །བ་ནས་བར་འཕེལ་ཕོ་

རྒོད་གྲུང་པོ་ཡྱི།  །གྲངས་སུ་ཚུད་ཀང་ཚེ་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་གོག  །རྱི་ལམ་ཙམ་གྱི་བདེ་བས་ཅྱི་ཞྱིག་

15 ཚོང་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་དམ་གྲུ་གཟྱིངས་ཀྱི་ཁ་ལོ་བ།

16 ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་རྱིགས་ཤྱིག་སྟེ།  མྱིད་པ་ཕ་བས་བཟའ་བཏུང་མྱིད་དཀའ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།
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བྱ༑  ༑བསམ་གྱིན་ནམ་ཡང་རྫུན་ཟོག་མྱི་གསུང་བ།  །འ་ོསྐོལ་17རྣམ་འདྲེན་ཟས་གཙང་སས་པོ་

དེས།  །འཁོར་བར་གནས་ཕྱིན་སྡུག་བསལ་རང་བཞྱིན་དུ།  །བསྟན་ཚུལ་བསམ་ན་སྙྱིང་ཡང་དུམ་

བུར་འགས།  །བཟོད་དཀའྱི་སྡུག་བསལ་འདྱི་ལས་སླན་ཆད་དུ།  །མྱི་ལྡོག་ཐར་པའྱི་ཁང་པར་འཇུག་

པའྱི་ཐབས།  །དཀར་ནག་ལས་འབས་བསམ་ནས་བང་དོར་ངོས།  །བསླབ་པ་རྣམ་གསུམ་18ཉམས་

ལེན་གྲུང་པོ་ཡྱིན།  །སངས་རྒྱས་སས་བཅས་མངོན་སུམ་མཐོང་དཀའ་ཡང་།  །དེ་དག་ཞལ་སྐྱྱིན་

19གསུང་དང་ཐུགས་རེན་ལ།  །མེ་ཏོག་བདུག་སོས་མར་མེ་ལྷ་བཤོས་སྒ།  །འཕན་གདུགས་ཕེ་ཕུར་ལ་

སོགས་མཆོད་སྤྱིན་དབུལ།  །བསླབ་གསུམ་ལྡན་པའྱི་དགེ་འདུན་བསྙེན་བཀུར་ནས།  །ཐུབ་གསུང་

སྒོག་སོགས་ཆོས་སྤོད་རྣམ་བཅུ20འྱི་ལས།  །རྣམ་གསུམ་འཁོར་ལོ21འྱི་བྱ་བ་ཆེར་སེལ་བའྱི།  །བསོད་

ནམས་ཚོགས་ཆེན་གསོག་པ་གནད་དུ་ཆེ།  །དབུལ་ཕོངས་སྐྱེ་རྒུ་ཀུན་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་།  །ཉམ་

ཐག་ནད་པར་གོས་ཟས་སྨན་གྱིས་བསྐྱང་།  །འཆྱི་ངེས་དུད་འགྲོ་གསོད་འསོ་ནག་ཆེན་མྱི།  །སོག་བླུ་

མྱི་འཇྱིགས་སྐྱབས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་བྱ།  །ལྷ་མྱིའྱི་རེན་བཟང་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ།  །བྱ་སླ་ཚེགས་ཆུང་

ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་ཁྱིམས22།  །ཉ་སྟོང་བརྒྱད་གསུམ་རྣམས་ལ་ལེགས་བངས་ནས།  །དམ་བཅའ་

སོམ་པ་ཚུལ་བཞྱིན་སྲུང་བར་མཛོད།  །ཚིག་རྩུབ་མཚོན་ལ་ཅྱི་མྱི་སྙམ་པའྱི་གོ། །བཙན་པོར་གོན་

ན་རང་རྒྱུད་མྱི་འཁྲུགས་པས།  །རྣམ་པར་དགེ་བའྱི་སོག་རྩ་མྱི་གཅོད་ཅྱིང་།  །སར་བསགས་འཕེལ་

བའྱི་ཐབས་ཚུལ་འདྱི་ལ་བརྩོན།  །སྒྱིད་ལུག་ལེ་ལོ་བཏང་སྙོམས་དབང་སོང་ན།  །ལེགས་པའྱི་ཡོན་

ཏན་གང་ཡང་འགྲུབ་དཀའ་བས།  །དལ་མེད་བརྩོན་པ་ཆེན་པོས་འབད་བྱས་ན།  །ཆེས་ཆེར་དཀའ་

བའྱི་ལས་ཀང་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ།  །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་སྐུ་ལ་སོགས་དམྱིགས་རེན་ལ།  །མ་ཡེངས་

17 ང་ཚོ་ཞེས་པའྱི་དོན།

18 ཚུལ་ཁྱིམས།  ཏྱིང་ངེ་འཛིན།  ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་བཅས་སོ།  །

19 ཚབ་བྱེད་མཁན་ནམ།  ངོ་ཚབ་ཀྱི་དོན།

20 གསུང་རབ་ཀྱི་ཡྱི་གེ་འབྱི་བ་དང་།  མཆོད་པ་འབུལ་བ།  སྦྱིན་པ་གཏོང་བ།  ཆོས་ཉན་པ།  འཛིན་པ།  ཀོག་པ།  འཆད་པ།  ཁ་ཏོན་

དུ་བྱ་བ།  ཆོས་ཀྱི་དོན་སེམས་པ།  ཆོས་ཀྱི་དོན་སོམ་པ་བཅས་བཅུའ།ོ  །

21 ཀོག་པ་ཐོས་བསམ་གྱི་འཁོར་ལོ།  སོང་བ་བསམ་གཏན་གྱི་འཁོར་ལོ།  བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོའོོ།  །

22 སོག་གཅོད་པ་དང་།  མ་བྱྱིན་པར་ལེན་པ།  འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ།  རྫུན་དུ་སྨྲ་བ།  ཆང་འཐུང་བ།  དུས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁ་

ཟས་ཟ་བ།  ཕེང་སོགས་གར་སོགས་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པ།  མལ་སྟན་ཆེ་མཐོ་བཅས་སོང་བའ།ོ  །
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གཞོལ་བའྱི་ཏྱིང་འཛིན་བརན་པོའྱི་རྒྱུན།  །ཆད་མེད་བསྟར་ན་ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་མགོ།  །ཟྱིལ་

གནོན་ལུས་སེམས་ལས་རུང་བསམ་གཏན་རྙེད།  །ཆོས་རྣམས་སོ་སོའྱི་གདགས་གཞྱི23འྱི་སྟེང་ཙམ་

ན༑  ༑རོག་པས་བཏགས་པ་ལས་གཞན་དོན་དམ་དུ།  །མ་རྙེད་རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་དབུ་མའྱི་

ལམ།  །ཤེས་རབ་མཚོན་གྱིས་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་གཅོད།  །ཡྱིད་སྲུབ་སེ་བཅས་མཐར་བྱེད་གསང་

བའྱི་བདག  །བ་མགོན་དབྱེར་མེད་མྱུར་མཛད་ཕག་དྲུག་པ།  །འདྱི་ཕྱི་བར་དོའྱི་སྐྱབས་ཡྱིན་རག་ཏུ་

བསྟེན།  །དྲན་པས་འཆྱི་བདག་དཔུང་འཇོམས་ཚེ་དཔག་མེད།  །དེ་ཡང་གནམ་དང་ས་ཡྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ལ།  །དབང་ཕྱུག་མྱི་ཡྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམས།  །རང་ཉྱིད་གཅྱིག་པུར་དགེ་སྦོར་ལ་གཞོལ་

ལས།  །བསྟན་འགྲོའྱི་བདེ་ཐབས་བསྒྲུབ་པ་མཆོག་ཏུ་བསགས།  །ཉྱི་འདོ་མྱི་ཡྱི་བདག་པོ་ཆེ་རྣམས་

དང་།  །ཕན་ཚུན་མཉེས་གཤྱིན་བྱམས་པའྱི་སེམས་བཟང་པོས།  །རང་རང་མངའ་རྱིས་རྣམས་ཀྱིས་

ཆོག་ཤེས་ཤྱིང་།  །འབངས་ཀུན་བདེ་ཕྱིར་བཟང་པོའྱི་གཞུང་བཟང་སེལ།  །སངས་རྒྱས་ཐུགས་རེ་

ཕོགས་བལ་འགྲོ་བ་ལ།  །འཇུག་ཕྱིར་ཡང་དག་ཆོས་ལ་རྱིས་མེད་ཀང་།  །གནའ་བོའྱི་དུས་ནས་དར་

བའྱི་ཡབ་མེས་ཀྱི།  །ཆོས་ལུགས་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ཤྱིས།  །བྱང་ཕོགས་ཆེན་པོ་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་

ཁམས་སུ།  །ཨལ་ཐན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཏྱི་ཤྱིར།  །བསོད་ནམས་མཚན་ལྡན་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་གང་།  །བྱོན་

ནས་དེང་བར་ཞྭ་སེར་ཅན་གྱིས་ཁྱབ།  །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་འཇམ་མགོན་ཙོང་ཁ་པའྱི།  །བསྟན་པ་

རྱིན་ཆེན་བཀུར་ན་ཕག་དྲུག་མགོན།  །ལས་གཤྱིན་འདོད་ཁམས་མ་སོགས་ཆོས་སྲུང་གྱིས།  །རག་ཏུ་

སྲུང་ཞྱིང་མངའ་ཐང་བདེ་སྐྱྱིད་འཕེལ།  །ལུགས་གཉྱིས་ཟུང་འབེལ་ཡབ་མེས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁྱི།  །མནན་

ནས་ས་ཆེན་འཇམ་དར་ཡུག་གཅྱིག་དང་།  །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་སྤོད་པ་ཉེར་སྤད་པས།  །འདྱི་ཕྱི་

གཏན་གྱི་འདུན་མ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།  །དེ་ལྟར་ཆོས་སྱིད་བང་དོར་རང་ཉྱིད་ལ།  །མྱི་ལྡན་ནེ་ཙོའྱི་

བརོད་པ་ལྟ་བུའྱི་ཚིག  །སྨྲ་ལ་མཁས་རྣམས་ཁེལ་ཡང་སྟོན་ཟླ་ལྟར།  །ཆེས་དཀར་སེམས་བཟང་བ་

ལ་ཉེས་པ་མེད།  །འདྱིས་མཚོན་དགེ་བས་གནམ་བསྐོས་མྱི་ཡྱི་བདག  །བཙུན་མོ་སས་བཅས་བོན་

འབངས་རབ་བརན་ཅྱིང་།  །མངའ་ཐང་དཔལ་འབྱོར་རྣམ་མང་ཐོས་སས་དང་།  །མཚུངས་པའྱི་སྐལ་

བ་བཟང་པོར་འགྱུར་བར་ཤོག  །

23 མྱིང་གདགས་སའྱི་གཞྱི།
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དེ་ལྟར་ལུགས་གཉྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་བསླབ་བྱའྱི་རྱིམ་པ་མུ་ཐྱི་ལའྱི་འཕེང་བ་འདྱི་ནྱི་ཚེ་རྱིང་

གནམ་གྱི་ཤེ་མོང་གྱིས་སྟོབས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཆྱིང་གྱིས་རྱིགས་ལས་ཁལ་ཁ་ཐུ་ཤེ་ཡེ་ཐུ་རོ་རེ་རྒྱལ་

པོས་རྱི་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བ་མར་བཟུང་སྟེ་མཆོད་པར་བོྱན་པའྱི་ཚེ་

རོྩམས་ཤྱིག་པར་གསུང་གྱིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་ཟ་ཧོར་གྱི་རྱིགས་ལས་སེ་སྣོད་གསུམ་པ་ངག་དབང་བོ་

བཟང་རྒྱ་མཚོ་འཇྱིགས་མེད་གོ་ཆ་ཐུབ་བསྟན་ལང་ཚོའྱི་སེས་ཕོ་བང་ཆེན་པོ་པོ་ཏཱ་ལར་སྦར་བའྱི་

ཡྱི་གེ་བ་ནྱི་འཕོངས་རྒྱས་བཀྲས་རབ་ཕུན་ཚོགས་དབང་པོའོོ།  །



ལིསྡཟུ(ྡིིྡབསབྡབྡམྡཐིྡ་འིྡའཕེ(ྡབྲ སྨྤྡཆྲོ

115

སྦོང་ཚན།

ྤ(ྡདསྲིཤམྡགིྡ་ཚིསྡབཅྤྡའྤིྡྤིྡིིྡན(ྡྤསནྡར(ྡ་ཚིྡཐསིྡབ་སྡའབིྡབསསྲ

བང་ཕོགས་ཆེན་པོ་ཧོར་གྲི་རྒྱལ་ཁམས་སུ།		 །ཨལ་ཐན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོའྲི་ཏྲི་ཤྲིར།	 	 །བསོད་ནམས་

མཚན་ལན་ཏཱ་ལའྲི་བླ་མ་གང་།		།བོན་ནས་དེང་བར་ཞྭ་སེར་ཅན་གྲིས་ཁྱབ།		།རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་འཇམ་

མགོན་ཙོང་ཁ་པའྲི།		།བསན་པ་རྲིན་ཆེན་བཀུར་ན་ཕག་དྲུག་མགོན།		།ལས་གཤྲིན་འདོད་ཁམས་མ་

སོགས་ཆོས་སྲུང་གྲིས།	 	 །རག་ཏུ་སྲུང་ཞྲིང་མངའ་ཐང་བདེ་སྐྱྲིད་འཕེལ།	 	 །ལུགས་གཉྲིས་ཟུང་འབེལ་

ཡབ་མེས་རྒྱལ་པོའྲི་ཁྲི།		།མནན་ནས་ས་ཆེན་འཇམ་དར་ཡུག་གཅྲིག་དང་།		།ཕ་རོལ་ཕྲིན་དྲུག་སྤོད་

པ་ཉེར་སྤད་པས།		།འདྲི་ཕྲི་གཏན་གྲི་འདུན་མ་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ།		།དེ་ལྟར་ཆོས་སྲིད་བླང་དོར་རང་ཉྲིད་

ལ༑	 	 ༑མྲི་ལན་ནེ་ཙོའྲི་བརོད་པ་ལྟ་བུའྲི་ཚིག	 	 །སྨྲ་ལ་མཁས་རྣམས་ཁེལ་ཡང་སོན་ཟླ་ལྟར།	 	 །ཆེས་

དཀར་སེམས་བཟང་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད།		།

ིཉིསྡདྲི ཤམྡིས་ྡམི(ྡ་ཚིྡབེྤྡསྤྤྡྤེྡབརསྤྡདྡཐུ(ྡངུྡིཉིསྡབིསྲ(བརོད་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་

དོན་གོང་འགོ་མ་འབེལ་ཡང་འཐུས།)

༡	 ལོངས་སྤོད།		བཟོད་དཀའ།		བ་སླ་ཚེགས་ཆུང་།		ཡྲིད་བརན།		དག་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་།

༢	 ཉམས་ལེན།		བླང་དོར།		དཀར་ནག་ལས་འབས།		དམ་བཅའ།		སྒྲིད་ལུག		ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ།		

ིསུམྡདྲིཤམྡིས་ྡམ(སནྡབརསྤྡརྣམསྡི(ྡིིྡམི(ྡཡིནྡདྡབིསྲ

ངག་གྲི་དབང་ཕྱུག		འཛིན་མའྲི་མངའ་བདག		ཐོས་འཛིན།		རྐང་གཉྲིས།		ར་ལང་ཅན།		

གེ་བ།			ཞལ་ལྕེ།			སྲིན་ལེགས་མ།			རྣམ་འདེན།		ཡྲིད་སྲུབ།		དཔོད་ལན།		

བཞིྡདྲསསབྡ་ནྡབཀླིསྡཏེྡ་ནྡཐསབསྲ

༡	 སློབ་ཚན་འདྲིའྲི་བརོད་བ་གཙོ་བོ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ།

༢	 བསླབ་བ་མུ་ཐྲི་ལའྲི་འཕྲེང་བ་སུ་ཡྲིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས་སུས་གསུངས་སམ།		
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སེ་ཚན་འདྱིར་ཟློས་གར་གྱི་སློབ་ཚན་གཅྱིག་བཀོད་སྒྱིག་ཞུས་ཡོད།  གཏམ་པདྨ་ཚལ་གྱི་

ཟློས་གར་ལས་གསེར་སྦྲང་དང་གཡུ་སྦྲང་གནས་སའྱི་ཡུལ་ལྗོངས་དང་།  མྱི་སྣའྱི་གཏམ་

བརོད་ཅྱིག་ཚན་བཀོད་ཞུས་ཡོད།  ཟློས་གར་འདྱི་ནྱི་རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་གྱིས་བསྡུས་བརོད་

ཀྱི་ལམ་ནས་ཚེ་འདྱིའྱི་ལོྟ་གོས་གཏམ་གསུམ་ལ་ཞེ་ཆགས་ནས་མྱི་འདུག་པར་མྱི་ཚེ་ཆོས་

ལ་གཞོལ་དགོས་པར་བསྟན་ཡོད་པ་དང་།  འདྱིར་གསེར་སྦྲང་དང་གཡུ་སྦྲང་གཉྱིས་ཀྱིས་

ཉམས་དགའ་བའྱི་ཡུལ་ལྗོངས་ཤྱིག་ན་དམ་པའྱི་བཤེས་གཉེན་དང་མཇལ་བའྱི་སྐོར་བཀོད་

ཡོད།

སེ་ཚན་འདྱི་འཁྱིད་སྐབས།  སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཟློས་གར་ལས་ཡུལ་ལྗོངས་བཀོད་འབྱི་དང་།  མྱི་

སྣའྱི་གཤྱིས་ཀ་དང་།  སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་བཅས་ངོ་སྤོད་བྱས་པ་བརྒྱུད་དེ་གཏམ་བརོད་དང་

འཁབ་གཞུང་རྩོམ་འབྱི་ལ་གོམས་འདྲྱིས་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས།
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སློབ་ཚན་བཅློ་ལྔ་པ།

གཏམ་པདྨའྱི་ཚལ་གྱི་ཟློས་གར།

(ཚན་བཀོད།)

༄༅།  །གང་གྱི་ཚེ་ལྷ་གཅྱིག་ཆུའྱི་པདྨས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤྱིང་།  བརྟུལ་ཞུགས་པདྨ་རྒྱལ་པོའྱི་

ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ལ།  ཏཱ་རེ་པདྨོ་ཡོ་གྱི་ནྱི་དངོས་སུ་བཞུགས་པའྱི་ཡུལ་ལྗོངས།  རྩེ་མཐོ་པདྨའྱི་

རྱི་བོ་ངོས་ཡངས་ཀྱི་ནགས་ཚལ།  ཤེལ་དཀར་པདྨའྱི་ཕུག་པ་ཟླ་བ་ཚེས་པ་ལྟ་བུའྱི་གནས་ན།  བྱང་
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ཐང་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ་ནས་འངོས་པའྱི་བམ་ཟེའྱི་ཁྱེའུ་པདྨ་དགེས་པ་ཞེས་བྱ་བ།  ཅྱི་ཡང་ཤེས་པ།  

གར་ཡང་འགྲོ་བ།  གང་དུ་ཡང་གནས་པ།  སུ་དང་ཡང་མཐུན་པ་ཞྱིག་གནས་བཅས་ཏེ།  སྐྱོན་མེད་

པདྨ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱལ་སས་ཀྱི་སྤོད་པ་ལ་སློབ་ཅྱིང་།  ཆགས་མེད་ཆུའྱི་པདྨ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བྱང་

ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་གོ།  །

དེའྱི་ཚེ་གནས་དེ་དང་ཧ་ཅང་མྱི་རྱིང་བ་ན་པདྨ་སྤུངས་པའྱི་སྐྱེད་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་ལོྗན་ཤྱིང་གྱི་ར་

བས་བསྐོར་བའྱི་སང་ལྗོངས་མེ་ལོང་གྱི་ངོས་ལྟར་མཉམ་པ་ན་པདྨ་རྒྱས་པའྱི་ཚལ་ཡོད་པ་སྟེ།  དེ་

ཡང་ཁེངས་པའྱི་པདྨ་རྣམས་སོང་བུ་རྱིང་བ།  རྒྱས་པའྱི་པདྨ་རྣམས་འདབ་མ་ཡངས་པ།  སྨྱིན་པའྱི་

པདྨ་རྣམས་ཟྱིལ་མངར་མང་བ།  བཀོད་པའྱི་པདྨ་རྣམས་ལོ་མ་ཆེ་བ།  མ་སྨྱིན་པའྱི་པདྨ་རྣམས་མྱུ་

གུ་བཀྲ་བ།  ཟུམ་པའྱི་པདྨ་རྣམས་ཐལ་མོ་སྦར་བ།  གོད་པའྱི་པདྨ་རྣམས་གེ་སར་བལ་བ།  ཟག་པའྱི་

པདྨ་རྣམས་རྩྱི་བཅུད་ཀྱིས་སྟོང་པ།  རྙྱིངས་པའྱི་པདྨ་རྣམས་འདབ་མ་ལྷུང་བ།  དགོད་པའྱི་པདྨ་

རྣམས་གེ་སར་ངོམ་པ།  སྦས་པའྱི་པདྨ་རྣམས་ཀང་སྐྱེ་བར་རུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་དོ།  །དེ་ན་ཁྱད་པར་

དུ་ཡང་ཁེངས་ཤྱིང་སྨྱིན་ལ་བཀོད་པའྱི་པདྨ་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད་དེ།  དེ་ལས་གཉྱིས་ནྱི་རྒྱས་པའྱི་པདྨ་

ཡང་ཡྱིན་ལ།  དེ་ལས་ཀང་གཅྱིག་ནྱི་ལྷག་པར་ཡང་ཁེངས་ཤྱིང་བཀོད་པ་སོགས་ཡྱིན་ཡང་སུས་

ཀང་ཉེར་སྤད་དུ་མ་གྱུར་པའོ།  །

དེ་ལྟ་བུའྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དེ་ན་བུང་བ་ཚོགས་དུ་མ་འཕུར་ལྡྱིང་གཡོ་ཞྱིང་རྩེ་བ།  ཁྱད་པར་དུ་

ཡང་གསེར་གྱི་སྦྲང་ཆུང་པདྨའྱི་འདབ་ཡངས་ཞེས་བྱ་བ་དང་།  གཡུའྱི་སྦྲང་ཆུང་པདྨའྱི་ངག་སྙན་

ཞེས་བྱ་བའྱི་ཁྱོ་ཤུག་གཉྱིས་ཀང་གནས་ཏེ།  གསེར་གྱི་སྦྲང་མ་དེ་ནྱི་ན་ཚོད་གཞོན་པ།  

ལང་ཚོ་དར་བ།  ཤེས་རབ་གསལ་བ།  བོ་ཁོག་ཡངས་པ།  

གསར་འགྲོགས་མེད་པ།  རྒྱུ་བ་ལོྷད་པ།  གཏོང་ལ་དགའ་

བ་ཡྱིན་ནོ།  །

གཡུ་སྦྲང་ཡང་གཏོང་ཕོད་ཆེ་བ།  ཕན་སེམས་ལྡན་པ།  ངང་

རྒྱུད་འཇམ་པ།  ཆོས་ལ་དཀར་བ།  གཡོ་སྒྱུ་མེད་པ།  ཕག་
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དོག་དང་མྱིག་སེར་ཆུང་བ་ཡྱིན་ནོ།  །

དེ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་ཡྱིད་ཤྱིན་ཏུ་གཅུགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་འཛུམ་པའྱི་བཞྱིན་དང་།  བརྩེ་བའྱི་ངག  

མཐུན་པའྱི་སྤོད་ལམ་གྱིས་འགྲོགས་ཤྱིང་།  ཕན་ཚུན་ཡྱིད་ཀྱི་ཞེ་འདོད་ཀང་གསང་གཏམ་སྨྲ་བ་ནྱི་

འདྱི་ལྟར་རོ།  །

ཀེ་ཀེ་ཡྱིད་འངོ་གཞོན་པའྱི་ལང་ཚོ།  །ཕུན་ཚོགས་བྱེད་པོའྱི་པྱིར་གྱིས་མ་བྱིས།  །ལེགས་བྱས་སྒྱུ་

མའྱི་འཕྲུལ་གྱིས་བཞེངས་པ།  །ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལ་འགྲན་ཡང་ཕོད་དམ།  །དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤོད་

རང་གྱིས་མ་བསོགས།  །འདྱི་ན་བཀོད་པ་སོན་གྱི་ལས་དབང་།  །མེ་ཏོག་སྟན་འཇམ་ཐགས་སུ་མ་

བཏགས།  །རེག་འཇམ་དང་པོ་རང་གྱིས་ཉེར་སྤད།  །གེ་སར་ཟྱིལ་མངར་གཡོ་བསྐོལ་མ་བྱས།  །རོ་

བརྒྱའྱི་བཏུང་བ་འཆྱི་མེད་བདུད་རྩྱི།  །བདེ་སྐྱྱིད་དཔལ་འདྱི་འབད་པས་མ་ཡྱིན།  །ཤུགས་ཀྱིས་གྲུབ་

པ་སོན་བསགས་བསོད་ནམས།  །རང་སེམས་བསམ་བོ་ཆོས་ལ་བཀོལ་ན།  །དལ་འབྱོར་ལུས་ཞེས་

བཏགས་ཀང་ཆོག་གྱི།  །སྨྲ་ཤེས་དོན་གོ་སྱིག་སྤོད་སྒྲུབ་པའྱི།  །རང་གཉྱིས་གཞན་

ལ་ཡྱིད་སྨོན་མ་དགོས།  །

ཀེ་ཀེ་གསོན་དང་ཡྱིད་འངོ་སྙྱིང་སྡུག  །འདྱི་ན་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ་

མཛེས་མཛེས།  །ཟྱིལ་མངར་བདུད་རྩྱིའྱི་རོ་བཅུད་མང་མང་།  །སྐད་

མཐུན་བུང་བའྱི་ཁྱུ་མཆོག་མང་མང་།  །དབྱར་ཟླའྱི་དཔལ་འདྱི་ཡུད་ཙམ་ཡུད་ཙམ།  །འཆྱི་བའྱི་

རྐེན་མང་གོ་བུར་གོ་བུར།  །བདེ་སྡུག་འགྱུར་བ་སྐད་ཅྱིག་སྐད་ཅྱིག  །འཆྱི་བདག་སུན་མ་ཇེ་

ཉེ་ཇེ་ཉེ།  །སྐྱྱིད་འདོད་ངང་ལ་ཚེ་འདྱི་འདས་ན།  །འདྱི་སྣང་བདེ་ལ་སྙྱིང་པོ་མྱི་འདུག  །འཁོར་

བའྱི་བྱ་བ་བེལ་ལོའྱི་རྣམ་གཡེངས།  །འཕལ་དང་ཡུན་དུ་འཛད་པ་མྱི་འདུག  །ཚེ་འདྱིའྱི་འདུག་

ཆུས་ཡུན་དུ་འབད་ཀང་།  །ཚེ་ཚད་རྫོགས་ན་སྙྱིང་པོ་མྱི་འདུག  །ཡྱིད་འངོ་སྐྱེད་ཚལ་སྣང་བ་བདེ་

ཡང་།  །འབལ་དགོས་བྱུང་ན་ཕན་པ་མྱི་འདུག  །དོན་དེ་དགོངས་ནས་བོ་ཐག་ཆོད་དང་།  །ཡྱིད་

མཐུན་བཟའ་ཚོ་ཆོས་ལམ་དེང་འགྲོ།  །སྐལ་བཟང་ཡྱིད་མཐུན་ལྷ་ཆོས་བྱེད་འདོད།  །སྙྱིང་གྱི་གྲོགས་

ཁྱེད་དེ་ལྟར་ཨེ་དགོངས།  །ཞེས་ཟེར་བས་གཅྱིག་ཤོས་ཀྱིས་ཀང་ན་རེ།  
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ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་སྙྱིང་སྡུག་ཁྱོད་བདེན།  །བདེན་ནོ་བདེན་ནོ་ཡྱིད་འཛིན་སྙྱིང་གཏམ།  །སྙྱིང་

གཏམ་སྙྱིང་གྱི་བཅུད་དུ་བཏབ་པ།  །སྙྱིང་ལ་འཆྱི་མེད་བདུད་རྩྱི་དེ་ལགས།  །ལྷ་ཡུལ་ལྗོངས་ནས་

འདྱི་རུ་མ་བོས།  །མྱི་ཡུལ་ཡྱིད་འངོ་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ།  །སྐལ་བཟང་ཡྱིད་མཐུན་བུང་བའྱི་ལོངས་

སྤོད།  །རབ་དགའ་སྦྱིན་པ་སོན་གྱི་ལས་དབང་།  །མཛེས་ཀང་མྱི་རག་འཁོར་བའྱི་མཚན་ཉྱིད།  །འབྱོར་

ཀང་མྱི་རག་སྒྱུ་མའྱི་ལོངས་སྤོད།  །སྤད་ཀང་མྱི་ངོམ་འདོད་ཡོན་བསླུ་བྱིད།  །སྙྱིང་པོ་མེད་པ་འཁོར་

བའྱི་གནས་ལགས།  །ཁྱེད་ཀང་སེམས་ལ་གོ་ཆ་གོན་དང་།  །ངས་ཀང་སྙྱིང་ལ་རྱི་མོ་བྱི་ཡྱིས།  །ཐག་

ཆོད་གྲོས་ལ་འགྱུར་བ་ཅྱི་ཡོད།  །སྐལ་བཟང་ཡྱིད་མཐུན་ཆོས་ལམ་སྙོགས་འགྲོ།  །བསགས་པའྱི་

ནོར་ལ་སྙྱིང་པོ་མྱི་འདུག  །འབད་པས་བཙལ་ཀང་གཞན་གྱི་ལོངས་སྤོད།  །བསྐྱངས་པའྱི་འཁོར་

ལ་སྙྱིང་པོ་མྱི་འདུག  །བརྩེ་བས་བསྐྱངས་ཀང་དགྲ་ཡྱི་གཡབ་མོ།  །བརྩེགས་པའྱི་མཁར་ལ་སྙྱིང་

པོ་མྱི་འདུག །ཕན་པར་སེམས་ཀང་སོག་གཅོད་རྦབ་རོྒད།  །རོས་པའྱི་ཞྱིང་ལ་སྙྱིང་པོ་མྱི་འདུག  ། 

བཟང་པོར་བརྩྱི་ཡང་འབུ་སྱིན་བཤན་ཁང་།  །འནོ་ཏེ་ངང་སྱིང་དལ་གྱིས་དགོས་ཀྱི།  །ཙབ་ཙོབ་

བྱ་བས་མཐའ་གཞུག་མྱི་འཁྱོངས།  །སྙྱིང་གྱི་དམ་བཅའ་སྙྱིང་ལ་བྱིས་ན།  །རང་སེམས་རང་དབང་

ཆེ་བ་ལགས་མོད།  །ཅེས་ཟེར་རོ།  །

དེའྱི་ལྗོངས་ཀྱི་དྲང་སོང་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ།  བརྩེ་བའྱི་ཐུགས་དང་ལྡན་པ།  ཞྱི་བའྱི་སྤོད་

ལམ་དང་ལྡན་པ།  འགྲོ་དོན་ལ་ལྷག་པར་དགེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ཕོགས་དེར་ཕེབས་པའྱི་

དྲུང་དུ་བུང་བ་གཉྱིས་ཕྱིན་ནས་གུས་པའྱི་ཕག་གྱིས་བཏུད།  སྦྲང་རྩྱིའྱི་རོ་མངར་གྱིས་མཆོད།  སྙན་

པའྱི་གཏམ་གྱིས་མདུན་བསུས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ།  

ཀེ་ཀེ་ལྷའྱི་དྲང་སོང་ཆེན་པོ།  ཁྱེད་ནྱི་སྟོན་པའྱི་རྒྱལ་ཚབ་ལགས་པས།  སྟོན་པའྱི་བཀའ་དང་འདྲ་

བའྱི་ཆོས་ཤྱིག་གསུང་དུ་གསོལ།  བསྟན་པའྱི་སྒོན་མེ་ལགས་པས་ཉམས་ལེན་གནད་ཀྱི་ཆོས་ཤྱིག་

གསུང་དུ་གསོལ།  འཕགས་པའྱི་དགེ་འདུན་ལགས་པས་རྒྱལ་བའྱི་སས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་ཞྱིག་བསྟན་

དུ་གསོལ།  བདག་ཀང་དམ་པ་ཁྱེད་ཀྱི་རེས་སུ་སློབ་པར་འཚལ་ལོ།  །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་

དྲང་སོང་ཆེན་པོ་དེས་ཀང་དགེས་པའྱི་མདངས་ཕྱུང་།  སྐུ་ཡྱི་ཟྱིལ་བསྐྱེད།  གསུང་གྱི་དཔང་བསྟོད་

ནས་ཆོས་གསུངས།  
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མཆན།  

རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་འཇྱིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་ནྱི།  རབ་བྱུང་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ས་འབྲུག  ཕྱི་ལོ་༡༨༠༨  ལོར་

ཁམས་བྱང་འབོག་དགེ་རྩེ་རྫ་ཆུ་ཁར་འཁྲུངས།  རོ་གྲུབ་ཆེན་འཇྱིགས་མེད་འཕྱིན་ལས་འདོ་ཟེར་གྱིས་དཔལ་དགེ་

བསམ་གཏན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་བཟུང་།  ཆུང་དུས་ནས་ཡྱི་གེ་འབྱི་ཀོག་རྣམས་མཁྱེན།  མཁན་ཆེན་ཤེས་

རབ་བཟང་པོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་།  རོ་བ་འཇྱིགས་མེད་སྐལ་བཟང་སོགས་ལས་ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་དང་།  སྤོད་

འཇུག་རྩ་རྒྱུད་གསང་བ་སྙྱིང་པོ་སོགས་མདོ་སགས་ཀྱི་གཞུང་མང་པོ་དང་།  རྱིག་གནས་ལ་གསན་པར་མ་ཟད།  ས་

དགེ་བཀའ་གསུམ་གྲུབ་མཐའ་རྱིས་མེད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་གསན་བསམ་མཛད།  རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའྱི་མེ་ཕག་

ཕྱི་ལོ་༡༨༨༧  ལོའྱི་ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ཉྱིན་སྐུ་གཤེགས།  

གཏམ་པདྨ་ཚལ་གྱི་ཟློས་གར་གྱི་ལྗགས་རྩོམ་འདྱི་ནྱི།  ཕྱི་ལོའྱི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའྱི་དུས་དཀྱིལ་ཙམ་དུ་རྫ་

དཔལ་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེ་སེ་དགེའྱི་འདན་ཁོག་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་ན་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་སྐབས།  ས་དེའྱི་ལོ་རྒྱུས་

དོན་རྐེན་ཞྱིག་རྩོམ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་བོ་ལྡོག་རྣམ་བཞྱི་བརོད་བྱར་བྱས་ཏེ་མཛད་པའྱི་བསྡུས་བརོད་སྒྲུང་རྩོམ་ཞྱིག་

ཡྱིན།
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སྦོང་ཚན།		

ྤ(ྡདསྲ་ཚིྡིནྤྡམཆནྡའགྲེ་ྲ

བརྟུལ་ཞུགས་པདྨ་རྒྱལ་པོ།			 སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྲི་མཚན་གྲི་རྣམ་གངས།		

ཞབས་ཀྲིས་བཅགས།			 ཕེབས་པའྲི་དོན་ཏེ།		ྋགོང་ས་མཆོག་གྲི་ཞབས་ཀྲིས་བཅགས་ཤྲིང་

བྲིན་གྲིས་བརླབས་ལྟ་བུ།		

སྐྱེད་མོས་ཚལ།			མྲིས་བཟོས་པའྲི་གླྲིང་གའམ་ལྡུམ་རའྲི་མྲིང་།		

ཁྱུ་མཆོག	 མང་པོའྲི་ནང་ནས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའམ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ།

སུན་མ།			 བསུ་བ་བེད་པའྲི་དོན།		

བསླུ་བྲིད།			 གཡོ་སྒྱུ་དང་རྫུན་གཏམ་གྲིས་མགོ་སོར་གཏོང་བ།		

མེ་ཡྲི་འོབས།			 མེ་ཡྲི་ས་དོང་གྲི་མྲིང་།		

བོགས་འདོན།			 ཕན་ནུས་ཐོན་པའམ་ཡོང་ཐབས་བེད་པའྲི་དོན་ཏེ།		ལས་དོན་གང་དང་གང་གྲི་ནང་

དུ་མྲི་ཤུགས་ཀྲི་བོགས་འདོན་ཐུབ་པ་གལ་ཆེ་ལྟ་བུ།		

ལོངས་རྒྱུ།			 རང་ཉྲིད་རྒྱུན་དུ་སོད་ས་དེ་ནས་ས་ཆ་གཞན་དུ་བསོར་འགྲིམས་ཀྲིས་ཡང་ཡང་

འགོ་སོད་བེད་པ།		ལྟ་སོར་ཡང་ཟེར།

ཙབ་ཙོབ།			 བེལ་ཟྲིང་གྲི་རྣམ་པ་སེ།		ལས་ཀ་ཙབ་ཙོབ་བས་ན་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་ལྟ་བུ།		

ིཉིསྡདྲ  ིཤམྡགིྡ་ཚིྡདུམྡིཉིསྡབཀླིསྡཏེྡྤེའིྡལསིྡཕསིསྡཀིྡམིྡསྣྡིཉིསྡཀིྡིཤིསྡཀྡ

ཞིབྡའབིྡབསསྲ

༡	 ཁོ་ནྲི་ལང་ཚོ་དར་བ།		ཤེས་རབ་གསལ་བ།		བློ་ཁོག་ཡངས་པ།		གསར་འགོགས་མེད་པ།		རྒྱུ་བ་

ལྷོད་པ།		གཏོང་ལ་དགའ་བ་ཡྲིན་ནོ།		།

༢	 ཁོ་མོ་ནྲི་གཏོང་ཕོད་ཆེ་བ།		ཕན་སེམས་ལན་པ།		ངང་རྒྱུད་འཇམ་པ།		ཆོས་ལ་དཀར་བ།		གཡོ་སྒྱུ་

མེད་པ།		ཕྲག་དོག་དང་མྲིག་སེར་ཆུང་བ་ཡྲིན་ནོ།		།		
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ིསུམྡདྲམཐུནྡསྦྱསརྡགིསྲ

ཁེངས་པའྲི་

པདྨ་རྣམས་

ཀང་སྐྱེ་བར་རུང་བ།

རྒྱས་པའྲི་ རྩྲི་བཅུད་ཀྲིས་སོང་པ།

སྲིན་པའྲི་ ཐལ་མོ་སྦར་བ།

བཀོད་པའྲི་ གེ་སར་བལ་བ།

མ་སྲིན་པའྲི་ འདབ་མ་ཡངས་པ།		

ཟུམ་པའྲི་ གེ་སར་ངོམ་པ།		

གོད་པའྲི་ ལོ་མ་ཆེ་བ།		

ཟག་པའྲི་ སོང་བུ་རྲིང་བ།		

རྲིངས་པའྲི་ མྱུ་གུ་བཀ་བ།		

དགོད་པའྲི་ ཟྲིལ་མངར་མང་བ།

སྦས་པའྲི་ འདབ་མ་ལྷུང་བ།

བཞིྡདྲར(ྡ་ཚིྡཐསིྡནསྡདིྡབརྡ་ནྡཐསབསྲ

༡		སློབ་ཚན་འདྲིར་མྲི་སྣ་གང་དག་ཡོད་དམ།

༢		གསེར་སྦྲང་དང་གཡུ་སྦྲང་གཉྲིས་ཀྲི་གཤྲིས་ཀ་ཞྲིབ་འབྲི་ཇྲི་ལྟར་བས་ཡོད་དམ།

༣		སྦྲང་བུ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕན་ཚུན་ལབ་གླེང་ཅྲི་ཞྲིག་བས་ཡོད་དམ།		

ལྔྡདྲསསབྡ་ནྡགིྡབརསྤྡབྡབ་སྡཏེྡའཁྲབྡ་ནྡཐུ(ྡངུྡཞིིྡབིསྲ

དྲིུྡདྲསསབྡ་ནྡགིྡ་ཚིསྡབཅྤྡསསམྡས(སྡ་ྡ་ྤྡཟསསྡཀིྡསསབྡགྲྭྡལྡུམྡརྡྤ(ྡསསབྡཕྲིུྡསྦྲ(ྡ

བུྡཡིྡྤདེྡརུྡབཀསྤྡྤེྡ་ཚིསྡབཅྤྡལྔྡ་སྡམིྡཉུ(ྡབྡབིསྲ
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སྙན་ངག

སེ་ཚན་འདྱིར་དཔེ་དོན་སྦོར་ཚུལ་ལ་མཁོ་ཆེ་བའྱི་མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒ་ཁག་ཅྱིག་

ཚིགས་བཅད་དང་།  ཚིག་ལྷུག་གྱི་དཔེར་བརོད་དང་སྦྲགས་བཀོད་པ་དང་།  སྙན་ངག་

གྱི་དཔེ་རྒྱན་ལས་རྒྱུན་དུ་སྤོད་སོ་ཆེ་བའྱི་རྒྱན་བཞྱི་ཡྱི་གོ་དོན་དང་། མཚན་གཞྱིའྱི་དཔེར་

བརོད་བཅས་ཞྱིབ་ཏུ་བཀོད་ཡོད།

སེ་ཚན་འདྱི་འཁྱིད་སྐབས།  མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒ་སྦོར་སྟངས་བཅས་ལག་ལེན་དུ་

འཁྱོལ་ཐུབ་པ་དང་།  སྙན་ངག་གྱི་རྒྱན་ལས་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ངོས་འཛིན་དང་སྦོར་ཚུལ་

ངེས་པར་བྱས་ཏེ།  སྙན་རྩོམ་འབྱི་བའྱི་ནུས་པ་སྐྱེད་སྱིང་བྱེད་དགོས།
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སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།

མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒ།

ཕན་ཚུན་འདྲ་བ་དང་མཚུངས་པར་རོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ལ་མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒ་ཞེས་བརོད་

ཅྱིང་།  མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒ་མང་པོ་ཡོད་ན་ཡང་།  འདྱིར་མཛུབ་མོས་རྱི་སྟོན་གྱི་ཚུལ་དུ་

རྒྱུན་སྤོད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཚིགས་བཅད་དང་།  ཚིག་ལྷུག་གྱི་ལམ་ནས་ངོ་སྤོད་བྱའ།ོ  །  

 བཞྱིན།  

མཚར་སྡུག་ལང་ཚོ་རྫོགས་པའྱི་གདོང་།  །ཉ་རྒྱས་ཟླ་བ་དག་པ་བཞྱི༵ན།  །

མཐའ་ཡས་པའྱི་རྩྭ་ཐང་དུ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཕ་བཀོད་པ་བཞྱི༵ན་མྱིག་གྱི་དགའ་སྟོན་དུ་གྱུར།

 ལྟར།  

དྲྱི་ཟའྱི་ཕང་པར་འཛེགས་འསོ་པའྱི།  །གླུ་དབྱངས་སྙན་པ་རྒྱུད་མངས་ལྟ
༵
ར།  །

དར་དཀར་ཡུག་གཅྱིག་ཏུ་བརྐངས་པ་ལྟ
༵
ར་ས་གཞྱི་ཁ་བས་གཡོགས་ཤྱིང་།  ལྟ་ན་སྡུག

 ལྟ་བུ།  

གཟྱི་བརྱིད་མཚུངས་པ་མེད་པའྱི་བྱྱིན།  །ཉྱི་མ་ལྟ་༵བུར༵་ལྷམ་མེར་འབར།  །
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དགེ་རྒན་ནྱི་དགུང་གྱི་ཉྱི་མ་ལྟ་༵བུ༵་ཡྱིན་ལ།  ང་ཚོར་ཤེས་བྱའྱི་འོད་སྣང་ཅྱི་དགར་སྩོལ།

 ཇྱི་ལྟར།  

ནམ་མཁའྱི་ཕ་མཐའ་འདྱི་ཇྱི༵་ལྟར།༵  །ཟབ་ཡངས་མཁྱེན་པའྱི་མཐའ་མྱི་མངོན།  །

རྒྱ་མཚོའྱི་གཏྱིང་མཐའ་མྱི་དཔོག་པ་ཇྱི༵་ལྟར་༵དུ་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་རོངས་བོ་བདག་

གྱིས་ག་ལ་རོགས།

 མཐུན།  

དག་ཅྱིང་བཟང་བའྱི་སྤོད་པ་འདྱི།  །འཛམ་བུ་ཆུ་བོའྱི་གསེར་དང་མཐུན༵།  །

དྲྱིན་ཆེན་ཕ་མས་གནང་བའྱི་བསླབ་བྱ་རྣམས་ནྱི་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའྱི་བཀའ་

སློབ་དང་མཐུན༵།

 མཚུངས།  

ལང་ཚོ་ཅན་དང་མཛེས་མའྱི་དཔལ།  །དགའ་དང་གྲགས་པ་འགྲོགས་པས་མཚུ༵ངས།  །

ཤེས་བྱའྱི་གནས་ལ་སྦངས་པར་བརྩོན་འགྲུས་ཆུ་བོའྱི་རྒྱུན་དང་མཚུང༵ས་པར་རག་ཏུ་བརྩོན།

 ཡང་དག་མཚུངས།  

རོལ་བཅས་དགོད་པ་རྩེ་དགའྱི་འཛུམ།  །ཀུནྡའྱི་ཕུང་པོ་ཡ༵ང་དག༵་མཚུང༵ས།  །

མཛེས་མའྱི་དགོད་འཛུམ་གྱིས་ཞལ་ལས་ཐོན་པའྱི་གསུང་གཞས་ནྱི་ཁུ་བྱུག་སྐད་སྙན་དང་ཡ༵ང་
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དག༵་མཚུང༵ས་ཤྱིང་།  ན་གཞོན་བདག་གྱི་སྙན་དབང་ཅྱིག་ཅར་དུ་འཕོག

 མཉམ།  

རྱིན་ཆེན་ཁང་བཟང་བརྩྱིགས་པའྱི་སོ།  །མཐོར་བསྙེགས་ལྷུན་པོའྱི་སྱིད་དང་མཉམ༵།  །

མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་སྙན་ནྱི་ཧྱི་མ་ལཱ་ཡའྱི་ལྷུན་པོའྱི་སོ་དང་མཉམ༵་པར་སྙན་གྲགས་འཛམ་གྱིང་

གང་སར་རྒྱས།

 ཡང་དག་གསལ།

བཙུན་མོའྱི་མཚར་སྡུག་བཞྱིན་རས་ཀྱིས།  །ཟླ་བའྱི་མཛེས་པ་ཡ༵ང་དག༵་གས༵ལ།  །

མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཀའ་སློབ་ཀྱིས་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡ༵ང་དག༵་གས༵ལ་བ་

དང་།  ཐུགས་རེའྱི་འདོ་སྣང་གྱིས་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་ཞྱི་བདེའྱི་དཔལ་ལ་འགོད་པར་མཛད།

 ངེས་པར་གསལ།  

གྲངས་མེད་འཁོར་གྱི་འདུ་འགོད་འདྱིས།  །རྒྱུ་སྐར་ཕེང་བ་ངེ༵ས་པ༵ར་གས༵ལ།  །

ལུས་ཁམས་འཚར་ཞྱིང་བོ་རྱིག་གསལ་བའྱི་སློབ་ཕྲུག་གྱི་ཚོགས་འདྱིས་སྦྲང་ཆུང་གཞོན་ནུ་ཁྱུ་

ཚོགས་ངེ༵ས་པ༵ར་གས༵ལ་བ་དང་།  ཤེས་བྱའྱི་ཟྱིལ་མངར་ལ་རོལ།

 འདྲ།  

མྱི་བདག་གྲགས་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ནྱི།  །འཆྱི་མེད་ལམ་གྱི་མཐའ་དང་འདྲ༵ །  །

དགེ་རྒན་དམ་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ནྱི་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་དང་འདྲ༵ ་བས་སུ་ཡྱིས་བརོད་པར་ནུས།
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 རེས་སུ་འགྲོ།  

དབྱར་གྱི་མྱུ་གུའྱི་ནགས་ཀླུང་མདངས།  །ར་བྱའྱི་མགྲྱིན་པའྱི་རེ༵ས་སུ་༵འགྲོ༵།  །

བོ་གསལ་གཞོན་ནུའྱི་དཔེ་ཀོག་སྐྱོར་སྦང་གྱི་སྒ་ནྱི་གཡུ་སྦྲང་གྱི་གཤོག་སྒའྱི་རེ༵ས་སུ་༵འགྲོ༵།  
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སྦོང་ཚན།

ྤ(ྡདསྲིཤམྡགིྡབརསྤྡདྡ་སྡམ་(སྡདྡིས་ྡབེྤྡཀིྡྱྡཟུརྡའྤསནྡབསསྲ

	 མཐའ་སོར་དུ་མྲི་ལོ་སོང་ཕྲག་མང་པོར་བཞུས་མ་མོང་བའྲི་གངས་རྲི་ཤེལ་གྲི་མཆོད་རེན་ལྟ་བུ་

དང་།	 	 མཛེས་ཤྲིང་ནམ་མཁའྲི་མཐའ་དང་མཉམ་པའྲི་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་རྩྭ་ཐང་།	 	ས་འཛིན་བུ་མོར་ས་

རགས་བཅྲིངས་པ་དང་མཚུངས་པའྲི་རྨ་འབྲི་ར་གསུམ་སོགས་གཙང་པོའྲི་བཞུར་རྒྱུན།	 	སྔོ་ཞྲིང་

དྭངས་པའྲི་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་སོགས་ཀྲིས་མཐོ་སང་དུ་གཡུ་ཡྲིས་ཕྲ་བཏབ་པ་ལྟར་བརྒྱན་ཡོད་

པས།	 	བོད་གངས་ཅན་གྲི་ལོངས་འདྲི་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་སར་ཆེན་བཞྲིན་ས་སེང་འདྲིར་སྙན་གགས་

རྒྱས་ཤྲིང་།		ང་ནྲི་རྨ་བས་འབྲུག་སད་ཐོས་པ་ལྟར་ནམ་ཡང་མ་ཡུམ་གངས་ལོངས་ལ་དགའ།		

ིཉིསྡདྲ ིཤམྡིས་ྡམ་(སྡདྡིས་ྡབེྤྡཀིྡྱྡརྣམསྡ་ྡ་ཚིསྡབཅྤྡྤ(ྡ་ཚིྡལིྡཏུྡ

ྤདེརྡབརསྤྡརེྡབིསྲ

བཞྲིན།		འད།		ལྟར།		མཚུངས།		ལྟ་བུ།		ཡང་དག་གསལ།		མཐུན།		ཡང་དག་མཚུངས།		རེས་སུ་འགོ།		
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སློབ་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།

དཔེ་རྒྱན་གྱི་སྐོར།

སྦང་བྱ་གཙོ་བོ།  

༡ རྒྱན་སོ་སོའྱི་གོ་དོན།  

༢ རྒྱན་སོ་སོའྱི་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ངོས་འཛིན་དང་སྦོར་ཚུལ།

དཔེ་རྒྱན་གྱི་ངོ་བོ་སྤྱི་ཙམ་བཤད་པ།

དཔེ་དོན་ཐ་དད་བཀོད་པ་ལས།  །

མཚུངས་པར་རོགས་བྱེད་དཔེ་རྒྱན་ཡྱིན།  །

ཞེས་པ་སྟེ།  གོ་དོན་ནྱི།  དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉྱིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པར་བཀོད་པ་ལ་བརེན་ནས་

དེ་གཉྱིས་མཚུངས་པར་རོགས་པར་བྱེད་པ་ནྱི་དཔེ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་ལ།  དེ་ལ་

ཐུན་མོང་གྱི་ཁྱད་ཆོས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་དོ།  །

༡  ཆོས་དཔེ་བཤད་པ།

དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་མཚུངས་པའྱི་ཆོས།  །
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མཇུག་ཏུ་བཀོད་པ་ཆོས་དཔེར་འདོད།  །

དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་སོན་དུ་སྨོས་ཤྱིང་།  དེའྱི་རེས་སུ་མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒ་སྦར་

ཏེ་མཇུག་ཏུ་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་འདྲ་བ་གཅྱིག་བཀོད་པའྱི་སོ་ནས་དེ་གཉྱིས་

མཚུངས་པར་སྟོན་པ་ཞྱིག་སྟེ།

དེའྱི་མཚན་གཞྱིའྱི་དཔེར་བརོད་ལ་རྩ་བ་ལས།  

མཛེས་མ་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་མཐྱིལ་ནྱི།  །

ཆུ་སྐྱེས་བཞྱིན་དུ་ཀུན་ཏུ་དམར།  །

ཞེས་པ་སྟེ།  གོ་དོན་ནྱི།  ཀེ་མཛེས་མ་ཞེས་བོས་ནས།  ཁྱོད་ཀྱི་ལག་མཐྱིལ་ནྱི་ཆུ་སྐྱེས་ཏེ་པདྨ་བཞྱིན་

དུ་དཀར་ལ་དམར་མདངས་དང་ལྡན་ནོ།  །ཞེས་མཛེས་མའྱི་ལག་མཐྱིལ་དང་པདྨ་གཉྱིས་དཀར་ལ་

དམར་མདངས་ཆགས་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་མཚུངས་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའ།ོ  །

གོ་དོན་གྱི་དཔེར་བརོད་ནྱི།

བོད་མཁས་པས།

ནེའུ་གསྱིང་གཡུ་ཡྱི་མཎལ་ཕྱིས་འདྲར་སོ།  །

མེ་ཏོག་ཕེང་མཛེས་སྐར་ཚོགས་བཞྱིན་དུ་བཀྲ།  །

བུང་བའྱི་མགྲྱིན་སྒ་རྒྱུད་མངས་ལྟར་སྙན་པའྱི།  །

དཔྱིད་ཀྱི་དུས་འདྱི་ལྷ་ཡུལ་ལྟ་བུར་མཛེས།  །

ཞེས་པ་ལྟ་བུའམ།  ཡང་ན།

༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པས།

ངག་དབང་དབྱངས་ཅན་དགེས་པའྱི་ཞལ་གྱི་སོ།  །

ཡྱིད་འངོ་འཛུམ་པའྱི་དབུས་ནས་བཞྱི་བཅུའྱི་ཚེམས།  །

ཚར་དུ་དངར་འདྱི་ཉྱི་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པའྱི།  །

གངས་ཀྱི་རྱི་བོ་ལྟ་བུར་དཀར་ཞྱིང་མཛེས།  །ཞེས་པ་ལྟ་བུའ།ོ  །
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༢  དངོས་དཔེ་བཤད་པ།  

དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ཙམ་ཞྱིག་ལས།  །

མཚུངས་ཆོས་མྱི་སྟོན་དངོས་པོའྱི་དཔེ།  །

དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དངོས་སུ་མ་བརོད་པར།  དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉྱིས་

མཚུངས་པ་ཙམ་ཞྱིག་དངོས་སུ་བརོད་པའྱི་ཤུགས་ལ་དེ་གཉྱིས་ཁྱད་ཆོས་གང་གྱི་སོ་ནས་མཚུངས་

པར་གོ་ནུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།  

དེའྱི་མཚན་གཞྱིའྱི་དཔེར་བརོད་ལ་རྩ་བ་ལས།

ཁྱོད་ཀྱི་གདོང་ནྱི་པདྨ་བཞྱིན།  །

མྱིག་དག་ཨུཏྤལ་སོན་པོ་བཞྱིན།  །

ཞེས་པ་སྟེ།  གོ་དོན་ནྱི།  མཛེས་མ་ཁྱོད་ཀྱི་གདོང་ནྱི་པདྨ་བཞྱིན་དང་།  ཁྱོད་ཀྱི་གདོང་གྱི་མྱིག་དག་

སྟེ་མྱིག་གཉྱིས་པོ་ནྱི་ཨུཏྤལ་སོན་པོ་བཞྱིན་ནོ།  །དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གྱི་མཚུངས་ཆོས་དངོས་སུ་མ་

བརོད་ཀང་མཛེས་མའྱི་གདོང་པདྨ་དང་།  མྱིག་ཨུཏྤལ་སོན་པོ་དང་འདྲ་ཞེས་པ་ཙམ་ཞྱིག་དངོས་སུ་

བརོད་པའྱི་ཤུགས་ལས།  གདོང་དང་པདྨ་གཉྱིས་དཀར་ལ་དམར་བའྱི་མདངས་དང་ལྡན་པའྱི་ཆ་

ནས་མཚུངས་པ་དང་།  མྱིག་དང་ཨུཏྤལ་གཉྱིས་ཁ་དོག་སོན་པོ་མཐྱིང་གྱི་མདངས་དང་ལྡན་པའྱི་

ཆ་ནས་མཚུངས་པར་གོ་ནུས་པ་ལྟ་བུའ།ོ  །

གོ་དོན་གྱི་དཔེར་བརོད་ནྱི།  

དུང་དཀར་བོ་བཟང་འཕྱིན་ལས་ཀྱིས།

པ་ཏྲའྱི་རྱི་མོ་བསྣོལ་འདྲའྱི་གཞུང་ལམ་ངོས།  །

ཉྱི་ཟེར་རྡུལ་མཚུངས་འཁོར་ལོའྱི་འགྲོ་འངོ་གྱི།  །

རང་རང་གང་འདོད་གནས་སུ་བགྲོད་པ་འདྱི།  །

མཁའ་ལ་འཁྱུག་པའྱི་གོག་གྱི་རོལ་རྩེད་བཞྱིན།  །
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ཞེས་པ་ལྟ་བུའམ།  ཡང་ན།

དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱིས།

ལྔ་རྱིག་གནས་ལ་ཐུགས་ཡངས་ཀུན་གསལ་ལམ།  །

འཆད་པའྱི་ཕོགས་ལ་རབ་མཁས་དབྱར་སྐྱེས་རྔ།  །

རྩོད་པའྱི་ཆ་ལ་བྱང་བ་བར་སྣང་གོག  །

རྩོམ་ལ་ཐོགས་མེད་ཆར་གྱི་རྒྱུན་དང་མཚུངས།  །

ཞེས་པ་ལྟ་བུའ།ོ  །

༣  ཕུལ་བྱུང་གྱི་དཔེ་བཤད་པ།

འདྲ་མྱིན་ཁྱད་པར་གཉྱིས་ལས་གཞན།  །

མེད་པར་བརོད་པ་ཕུལ་བྱུང་དཔེ།  །

དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉྱིས་རེན་ནམ་གནས་གཞྱི་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས།  དེ་

གཉྱིས་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་སོ་ནས་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་མེད་ཅེས།  དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉྱིས་ལ་སྤྱིར་མྱི་

འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་།  སྐབས་དེར་དེ་གཉྱིས་ལ་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་གཞན་ཅྱི་ཡང་མེད་

པར་བརོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ།  

དེའྱི་མཚན་གཞྱིའྱི་དཔེར་བརོད་ལ་རྩ་བ་ལས།

ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ནྱི་ཁྱོད་ཉྱིད་ལ།  །

མཐོང་གྱི་ཟླ་བ་མཁའ་ལ་མཐོང་།  །

འདྱི་ཉྱིད་ཁོ་ན་ཐ་དད་དེ།  །

གཞན་མེད་ཅེས་འདྱི་ཕུལ་བྱུང་དཔེ།  །

མཛེས་མ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ནྱི་ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ཁོ་ན་ལ་མཐོང་ཞྱིང་།  ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་འདྱི་ནྱི་ནམ་མཁའ་

ལ་མཐོང་བའྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་ཉྱིད་ཁོ་ནས་ཐ་དད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས།  གཞན་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་
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མེད་དོ།  །ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའྱི་གདོང་དང་།  དཔེ་ཟླ་བ་གཉྱིས་རེན་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱད་པར་

ཙམ་ལས།  གཞན་དེ་གཉྱིས་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་མེད་ཅེས་འུད་ཆེན་པོས་བརོད་པ་ལྟ་བུའ།ོ  །

གོ་དོན་གྱི་དཔེར་བརོད་ལ།

ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་གྱིས།

ཁྱི་ཤོར་རྒྱལ་མོ་ཙོང་ཁའྱི་ལྟེ་བར་འཁྱྱིལ།  །

མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་མངའ་རྱིས་ལྗོངས་སུ་སྟེ།  །

དེ་ལས་སོ་སོའྱི་འབྱེད་ཆོས་འདྱིའ་ོཞེས།  །

ཕ་ཞྱིབ་རྱིག་པས་ནམ་ཡང་བསམ་དུ་མེད།  །

ཅེས་པ་ལྟ་བུའམ།  ཡང་ན།

དུང་དཀར་བོ་བཟང་འཕྱིན་ལས་ཀྱིས།  

དཀར་མཛེས་ཤོག་བུར་ཡྱི་གེའྱི་གཟུགས་རྱིས་འཁྱུག  །

ཅང་ཤེས་མགོགས་འགྲོ་ཐང་ཆེན་ཡངས་པོར་ཏེ།  །

དེ་ལས་གཞན་དུ་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཆོས་འགའ།  །

རྱིང་དུ་བཙལ་ཡང་རང་ཉྱིད་ངལ་བ་ཙམ།  །

ཞེས་པ་ལྟ་བུའ།ོ  །

༤  ཟླ་བོ་དངོས་པོའྱི་དཔེ་བཤད་པ།

ས་ཕྱིར་དོན་དང་དཔེ་བཀོད་པས།  །

མཉམ་རོགས་ཟླ་བོ་དངོས་པོའྱི་དཔེ།  །

མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒ་དངོས་སུ་མེད་ཀང་།  དཔེ་ཅན་དང་དེའྱི་ཁྱད་ཆོས་ས་ཕྱི་གང་རུང་དུ་བཀོད་

ནས།  དེ་དང་མཚུངས་པའྱི་དཔེ་གཞན་ཞྱིག་ཀང་དེའྱི་རོགས་ཟླའམ་གྲོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པའྱི་

ཤུགས་ལས་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉྱིས་མཉམ་དུ་གོ་ནུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ།
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དེའྱི་མཚན་གཞྱིའྱི་དཔེར་བརོད་ལ་རྩ་བ་ལས།

རྒྱལ་པོ་རྣམས་ནྱི་སྐྱེས་གྱུར་ཀང་།  །

ད་ལྟ་ཁྱོད་འདྲ་གཅྱིག་ཀང་མེད།  །

ཡོངས་འདུ་དག་གྱི་རང་འཐུང་ནྱི།  །

གཉྱིས་པ་ངེས་པར་ཡོད་མ་ཡྱིན།  །

ཞེས་པ་སྟེ།  གོ་དོན་ནྱི།  སར་ནས་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟའྱི་བར་རྒྱལ་པོ་ཇྱི་སྙེད་ཅྱིག་སྐྱེས་པ་སྟེ་བྱུང་བར་

གྱུར་ཀང་།  ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་འདྲ་བ་ནྱི་སར་ཡང་མ་བྱུང་ལ།  ད་ལྟར་ཡང་མེད་

དོ་ཞེས་དཔེ་ཅན་རྒྱལ་པོ་ལ་བསགས་པ་སོན་དུ་བཀོད་པ་དང་།  དེའྱི་རེས་སུ་དཔག་བསམ་གྱི་ཤྱིང་

ཡོངས་འདུ་ས་བརོལ་ཞེས་གྲགས་པའྱི་ཤྱིང་དེ་ལས་གཞན་དུ་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་

ལྡན་པའྱི་རང་འཐུང་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་ཡོད་མ་ཡྱིན་ནོ།  །ཞེས་དཔེ་དཔག་བསམ་གྱི་ཤྱིང་དེ་

ཉྱིད་དཔེ་ཅན་རྒྱལ་པོའྱི་ཟླ་བོ་ལྟ་བུར་བཀོད་པ་དེ་ནྱི་ཟླ་བོ་དངོས་པོའྱི་དཔེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།  །

གོ་དོན་གྱི་དཔེར་བརོད་ལ།

ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་གྱིས།

གནམ་འགོ་འདྱི་ན་ཤེས་བྱའྱི་གནས་མང་ཡང་།  །

བཟོ་རྱིག་ལག་རྩལ་མཁན་ལ་སུ་ཡྱིས་འགྲན།  །

མཚན་གུང་འདོ་ལྡན་རྒྱུ་སྐར་མང་ན་ཡང་།  །

ཉ་རྒྱས་རྱི་བོང་ཅན་ལ་འགྲན་ནུས་སུ།  །

ཞེས་པ་ལྟ་བུའམ།  ཡང་ན།  

བསེ་ཚང་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་གྱིས།

གནས་ཀུན་མཁྱེན་པའྱི་སྨྲ་མཁས་མང་ན་ཡང་།  །

སྐད་གཉྱིས་སྨྲ་བ་ཁྱོད་ལ་འགྲན་ནུས་སུ།  །

ལྷ་ལམ་རྒྱུ་སྐར་བྱེ་བས་མངོན་མཛེས་ཀང་།  །
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ཆུ་ཤེལ་དཀྱིལ་འཁོར་གཉྱིས་པ་གང་ན་མཆྱིས།  །

ཞེས་པ་ལྟ་བུའ།ོ  །

ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལས།

མཁས་པ་ཡོན་ཏན་མཛོད་འཛིན་པ།  །

དེ་དག་ལེགས་བཤད་རྱིན་ཆེན་སྡུད།  །

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཆུ་བོའྱི་གཏེར།  །

ཡྱིན་ཕྱིར་ཆུ་བོ་ཐམས་ཅད་འབབ།  །
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སྦོང་ཚན།		

ྤ(ྡདསྲདིྡབརྡ་ནྡཐསབསྲ

༡	 དཔེ་རྒྱན་གྲི་གོ་དོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

༢	 ཆོས་དཔེ་དང་དངོས་དཔེ་གཉྲིས་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

༣	 ཟླ་བོ་དངོས་དཔེ་ཡྲི་གོ་དོན་གང་ཡྲིན་ནམ།		

༤	 ཕུལ་བྱུང་གྲི་དཔེའྲི་གོ་དོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ིཉིསྡདྲིཤམྡིས་ྡ་ཚིསྡབཅྤྡའྤིའིྡྤདེྡྤ(ྡྤདེྡཅནྲམ་(སྡིས་ྡགིྡྱྡསསྡསསརྡ

ྤབེྡབྡཕེསྲ

	 	 	 ནེའུ་གསྲིང་གཡུ་ཡྲི་མཎྜལ་ཕྲིས་འདར་སྔོ།		།

	 	 	 མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཛེས་སར་ཚོགས་བཞྲིན་དུ་བཀ།		།

	 	 	 བུང་བའྲི་མགྲིན་སྒྲ་རྒྱུད་མངས་ལྟར་སྙན་པའྲི།		།

	 	 	 དཔྲིད་ཀྲི་དུས་འདྲི་ལྷ་ཡུལ་ལྟ་བུར་མཛེས།		།

ིསུམྡདྲིཤམྡགིྡྤདེྡའྤིྡྤིྡྤདེྡཅནྡཞིིྡ་ྡསྦྱརྡཏེྡ་ཚིསྡབཅྤྡཅིིྡབིསྲ

བསྲིལ་ཟེར་ཅན།		འོད།		མུན་པ།		སྣང་བ།

བཞིྡདྲིཤམྡགིྡ་ཚིསྡབཅྤྡའྤིྡཆསསྡྤདེྡྤ(ྡྤ(སསྡྤདེྡི(ྡཡིནྡ(སསྡབཟུ(ྡསེྲྤེྡལྟརྡ

ཡིནྡདའིྡརྒྱུྡམ་ནྡབིསྲ

ཁང་པ་བརྩེགས་པ་བག་གྲི་རྲི་བོ་བཞྲིན།		།ཁོར་ཡུག་རྩྲི་ཤྲིང་མེ་ཏོག་འཇའ་ཚོན་ལྟར།		།

འབྲུག་ཆུང་ཚང་ལ་ཉལ་འདའྲི་མཚེའུ་སོགས།		།མ་ཡུམ་སློབ་གྲྭ་དཔྲིད་ཀྲི་དཔལ་ལ་འགན།		།

ལྔྡདྲབསབསྡཟིནྡདའིྡྤདེྡརྒྱནྡབཞིྡ་ྡསྦྱརྡནསྡམྡཡུམྡསསབྡགྲྭརྡབསསྤྡདྡཞིིྡབིསྲ
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མྱུར་ཀློག་རྩལ་སྦློང་།

སེ་ཚན་འདྱིར་ལྟ་ཀོག་ཆེད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་རང་རྣམ་ངོས་ཀྱི་

ཡུལ་དང་ངོས་མྱི་མང་ལས།  ལེའུ་བཞྱི་པ།  བོད་དང་།  ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱ་ནག ལེའུ་ལྔ་པ།  བཙན་

འཛུལ།  ལེའུ་དྲུག་པ།  རྒྱ་མྱི་གུང་བན་ནང་།  ལེའུ་བདུན་པ།  བཙན་གནོན་དང་།  བོ་ཕམ།  

ལེའུ་བརྒྱད་པ།  རྒྱ་གར་གནས་སྐོར་བཅས་སློབ་ཚན་ལྔ་རུ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་བཀོད་ཡོད།  འཛིན་གྲྭ་

འགོ་མ་རྣམས་སུ་མཛད་རྣམ་ལེའུ་གསུམ་པ་བར་དུ་ཀོག་སྦོང་བྱས་ཟྱིན་པ་ལྟར།  འདྱིར་བཀོད་ཀྱི་

ལེའུ་བཞྱི་པའྱི་ནང་དུ།  བོད་དུ་བཙན་པོ་རྱིམ་བྱོན་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་།  ནང་བསྟན་དར་

ཚུལ།  རྒྱ་སོག་གྱི་ཡུལ་དུ་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབེལ་བ་བྱུང་བ་དང་།  ཆབ་སྱིད་སྟེང་དམག་འཁྲུག་བྱུང་

བ་སོགས་བཀོད་ཡོད།  ལེའུ་ལྔ་པའྱི་ནང་དུ།  རྒྱ་ནག་ཡོངས་སུ་དམར་ཤོག་གྱིས་དབང་སྒྱུར་བྱས་

རེས་བདག་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་མེད་བཞྱིན་དུ་འདྲ་མཉམ་མྱིན་པའྱི་གྲོས་མཐུན་ལ་བཙན་དབང་

གྱིས་མྱིང་རགས་བཀོད་བཅུག་སྟེ།  བོད་ཡུལ་དུ་དྲག་པོའྱི་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའྱི་སྐོར་དང་།  ལེའུ་

དྲུག་པའྱི་ནང་དུ།  ༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་རྒྱ་ནག་དང་མདོ་

སྟོད་སྨད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གསན་གཟྱིགས་བྱུང་བ་ཁག་དང་།  ལེའུ་བདུན་པའྱི་ནང་།  བོད་རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་གྲ་སྒྱིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཟེར་བ་བཙུགས་ན་ཡང་།  བོད་ཀྱི་མཐོ་རྱིམ་དཔོན་རྱིགས་ལ་

དབང་ཆ་མེད་པ་དང་།  བོད་ཞེན་ཅན་ལ་ཉེས་མྱིང་འདྲ་མྱིན་བཏགས་ནས་གོ་གནས་ཕབ་པ་སོགས་

བཙན་པོ་དབང་ཡོད་བྱས་སྐོར།  ལེའུ་བརྒྱད་པར་སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ཉྱིས་སྟོང་ལྔ་

བརྒྱ་འཁོར་བའྱི་དུས་དྲན་མཛད་སོ་དང་།  གནས་གཟྱིགས་སུ་ཕེབས་སྐོར་སོགས་བྱུང་རྱིམ་སྟར་

ཆགས་སུ་བྱིས་ཡོད་པ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས།

སེ་ཚན་འདྱི་སློབ་ཕྲུག་སོ་སོར་ཀོག་ཏུ་བཅུག་སྟེ།  འཛིན་རྱིམ་དགུ་པར་ཟྱིན་བྱིས་འགོད་སྟངས་ཁྱིད་

ཟྱིན་པ་ལྟར།  ཟྱིན་བྱིས་འགོད་བཅུག་ནས་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་སྦང་བཤད་བརྒྱུད་གོ་རོགས་ཀྱི་ནུས་པ་

དང་།  བཤད་རྩལ་སྦོང་བརར་སྤོད་དགོས།



(སསྡཀིྡཡུ་ྡྤ(ྡྲ(སསྡཀིྡམིྡམ(ྡྲ ྤ(ྡདསྲོ

139

སློབ་ཚན་བཅློ་བརྒྱད་པ།

ངོས་ཀྱི་ཡུལ་དང་།  ངོས་ཀྱི་མྱི་མང་།  (དང་པོ།)

བཞི་པ།  བློད་དང་།  ཁིམ་མཚེས་རྒྱ་ནག  

༄༅།  །ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་སར་ཕན་བོ་གཡེང་བྱེད་དགོས་པ་

བྱུང་མེད་ཀང་།  ངས་ལོ་ཤས་རྱིང་བོད་ཀྱི་སྱིད་དབང་བཟུང་སྐབས་གོ་བུར་དུ་གནས་ཚུལ་དེ་གལ་

གནད་ཆེན་པོ་གྱུར་པ་རེད།  དེའྱི་སྐོར་བདེན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་ཞྱིག་བརོད་འདོད་ཡོད།  ས་

དུས་ལོ་རྒྱུས་མ་དར་བའྱི་གོང་བོད་འདྱི་གངས་རྱི་དང་།  མུ་མེད་ནགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའྱི་མཚོ་གྱིང་

ཆེན་པོ་མྱིའྱི་རྱིགས་སུས་ཀང་བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།  དེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་མྱིའྱི་

རྱིགས་བྱུང་ནས་རེ་འབངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་དོད་དེ་འགའ་ཞྱིག་ནས་མྱི་ཚོགས་བྱྱིངས་ཀྱི་འགོ་

འཁྱིད་ལམ་སྟོན་བྱེད་པ་རང་བྱུང་བསྱིལ་མའྱི་ཚུལ་དུ་གནས་ཡོད་པ་རེད།  

ལོ་ཉྱིས་སྟོང་ལྷག་གྱི་གོང་མྱི་ཚོགས་དེ་རྣམས་ཆྱིག་སྒྱིལ་གྱིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་གོང་བུ་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་

ཞྱིང་།  དེང་དུས་ཡོངས་གྲགས་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་བརྩྱི་ཚུལ་ལྟར་སྟོན་པ་ཤཀ་ཐུབ་པ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་ཚུལ་བསྟན་ནས་ལོ་༤༡༨  སོང་ཞྱིང་།  ཕྱི་ལོ་མ་བྱུང་བའྱི་ལོ་༡༢༧  གོང་ཤྱིང་སྟག་ལོ་བོད་སྤྱི་

ལ་དབང་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པོ་བྱུང་།  དེ་ནས་རྒྱལ་རྒྱུད་ཉེར་བདུན་རྱིང་

བོན་གྱི་ཆོས་དང་།  རྒྱལ་རབས་ཉེར་བརྒྱད་པ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རྱི་གཉན་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཆོས་གེགས་བམ་ཕག་ཏུ་སོན་པས་དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་བརྙེས།  
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རྒྱལ་རབས་སོ་གསུམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོ་སྟོན་པ་གཤེགས་ལོ་༡༡༧༣  དང་།  ཕྱི་ལོ་༦༢༩  

ས་གང་ལོར་འཁྲུངས།  ཆོས་རྒྱལ་འདྱིའྱི་སྐུ་གཞོན་ནུའྱི་དུས་ཐོན་མྱི་རྒྱ་གར་དུ་བཏང་བ་ཕྱིར་འཁོར་

རེས་ད་ལྟའྱི་བོད་ཡྱིག་འདྱི་ཉྱིད་ཐོག་མར་བརྩམས་ཏེ་སེལ།  ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་།  མྱི་ཆོས་

གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་སྟེ།  ཆོས་སྱིད་ཀྱི་ཁྱིམས་སོལ་བཟང་པོ་བཏོད།  བལ་བཟའ་ཁྱི་བཙུན་དང་།  རྒྱ་

བཟའ་ཀོང་ཇོ།  བོད་མོ་གསུམ་བཅས་བཙུན་མོར་བཞེས།  ཇོ་བོ་ཤཀ་མུ་ནེ་དང་།  ཇོ་བོ་མྱི་བསྐྱོད་

རོ་རེ་གདན་དྲངས།  ཕན་ལྷ་སར་ཐོག་མར་འབྱོར་ཉྱིད་སྐུ་འདྱིའྱི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕག་མཆོད་གསོལ་

འདེབས་བྱས།  ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་།  ར་མོ་ཆེ་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ལྷ་ཁང་

མང་པོ་བཞེངས།  པོ་ཏཱ་ལའྱི་ཕོ་བང་ཡང་བརྩྱིགས།  སྐབས་དེར་རྒྱ་དཀར་ནག་དང་།  བལ་ཡུལ་

སོགས་ནས་བཟོ་རྱིགས་ལ་སོགས་པའྱི་ལེགས་ཆ་མང་པོ་བཏུས།  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་དཔལ་

འབྱོར་དང་།  མངའ་འབངས་ལ་བདེ་སྐྱྱིད་རྒྱས་པར་མཛད་དེ།  རྒྱལ་རབས་སོ་དྲུག་པ་རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ལྡེ་

གཙུག་བརན་ནམ།  མེས་ཨག་ཚོམ་གྱི་དུས་རྒྱ་ནག་དང་བོད་གཡུལ་འཁྲུག་བྱུང་སྐབས་བོད་བོན་

སྟག་སྒ་ཀླུ་གོང་དམག་དཔུང་བཅས་པས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོ་བཅོམ་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་བྱིས་པའྱི་

རོ་རྱིང་དེང་སང་པོ་ཏཱ་ལའྱི་མདུན་ལ་ཡོད།  

སྟོན་པའྱི་འདས་ལོ་༡༣༣༤  དང་།  ཕྱི་ལོ་༧༩༠  ལྕགས་ར་ལོར་རྒྱལ་རབས་སོ་བདུན་པ་ཆོས་རྒྱལ་

ཁྱི་སོང་ལྡེའུ་བཙན་སྐུ་བལྟམས།  རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་སྐུ་རྱིང་ལ་རྒྱ་གར་ནས་མཁན་ཆེན་བོ་ངྷྱི་སཏྭ་

དང་།  སློབ་དཔོན་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་སོགས་གདན་དྲངས་དཔལ་བསམ་ཡས་མྱི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་

པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས།  སད་མྱི་བདུན་སོགས་བོད་དུ་རབ་བྱུང་གྱི་སེ་ཐོག་མར་བཙུགས།  

རྒྱ་གར་ནས་བྱི་མ་ལ་མྱི་ཏྲ་སོགས་པཎྱིཏ་མང་པོ་བོད་དུ་གདན་དྲངས།  བོད་ཀྱི་རབ་བྱུང་ལོ་ཙཱ་བ་

མང་པོ་དང་མཉམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དང་།  བསྟན་བཅོས་ཆེས་མང་པོ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཏུ་

བསྒྱུར།  སྐབས་འདྱིར་མངའ་རྱིས་ས་མྱི་རྒྱ་ཁྱོན་དང་།  སྱིད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ།  

སྟོན་པའྱི་འདས་ལོ་༡༤༡༠  དང་།  ཕྱི་ལོ་༨༧༧  མེ་ཁྱྱི་ལོར།  རྒྱལ་རབས་བཞྱི་བཅུ་པ་ཆོས་རྒྱལ་མངའ་

བདག་ཁྱི་རལ་སྐུ་བལྟམས།  དགེ་འདུན་གྱི་སེ་རྒྱ་ཆེར་དར།  སྐབས་དེར་ཡང་བོད་དང་།  རྒྱ་ནག་

མ་མཐུན་པར་བོད་དམག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཡུལ་མང་པོ་བཅོམས།  བོད་ཀྱི་ལོ་པཎ་དང་།  རྒྱ་ནག་
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གྱི་བཙུན་པ་ཧ་ཤང་མང་པོས་བར་བསྡུམས་མཛད།  རྒྱ་ནག་གྱི་ཡུལ་གུང་གུ་རེ་རུར་བོད་དང་རྒྱ་

ནག་ས་མཚམས་ཀྱི་ཚད་རགས་རོ་རྱིང་བཙུགས།  ས་མཚམས་ཀྱི་ཚད་རགས་ལས་བརྒལ་ཏེ་དམག་

འཐབ་ཕན་ཚུན་སུས་ཀང་མྱི་བྱེད་པའྱི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཡྱི་གེ་རོ་རྱིང་དེ་དང་།  རྒྱའྱི་ཕོ་བང་།  ལྷ་ས་

བཅས་སུ་བཙུགས་པའྱི་རོ་རྱིང་ལ་བརོས་ཡོད།  ལྷ་སའྱི་རོ་རྱིང་དེང་སང་ཡང་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་

ཁང་གྱི་མདུན་ན་ཡོད།  རྒྱལ་རབས་སོ་གསུམ་པ་དང་།  སོ་བདུན་པ།  བཞྱི་བཅུ་པ་འདྱི་རྣམས་ལ་

མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་ཞེས་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའྱི་རྒྱལ་པོ་གསུམ་དུ་ངོས་འཛིན་གྱིས་དེང་སང་ཡང་

བོད་མྱི་རྣམས་ནས་དྲན་གསོ་ཆེན་པོ་བྱེད།  

དེ་རེས་རྒྱལ་རབས་ཞེ་གཅྱིག་པ་གང་དར་མ་ནས་སྟོན་པའྱི་འདས་ལོ་༡༤༤༥  ཕྱི་ལོ་༩༠༡  ལྕགས་བྱ་

ལོར་རྒྱལ་སྱིད་བཟུང་།  རྒྱལ་པོ་འདྱིས་བདུད་བོན་འགའ་ཞྱིག་དང་བསེབས་ཏེ་སར་གྱི་ཆོས་སྱིད་

སོལ་ལུགས་བཟང་པོ་རྣམས་བསྣུབས།  ཁོང་གྱིས་རྒྱལ་སྱིད་ལོ་དྲུག་བསྐྱངས་རེས་ཁོང་བཀྲོངས་

འདུག  རྒྱལ་པོའྱི་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པོ་ནས།  གང་དར་འདས་ལོ་མེ་སྟག་ཡན་རྒྱལ་རབས་

བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གཅྱིག་རྱིང་མྱི་ལོ་༡༠༣༣  ཙམ་སོང་བའྱི་རྱིང་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྱིད་ནུས་སྟོབས་ཇེ་འཕེལ་

དུ་སོང་།  

གང་དར་ལ་བཙུན་མོ་གཉྱིས་ཡོད་པར་སས་ངོ་འདྲ་གཉྱིས་བྱུང་།  བཙུན་མོ་གཉྱིས་དང་།  ཕོགས་

གཏོགས་བོན་འབངས་བཅས་མྱི་མཐུན་པའྱི་འཁོན་རྩོད་བྱུང་སྟེ།  མངའ་རྱིས་སོ་སོར་བགོས།  དེ་

ནས་རྒྱལ་ཕན་མང་དུ་བྱུང་སྟེ་བོད་སྤྱི་ལ་དབང་བའྱི་རྒྱལ་པོ་མ་བྱུང་བར་བོད་ཁམས་སྱིལ་བུར་གྱུར་

ཏེ་མྱི་ལོ་༣༤༧  གནས་ཏེ་ཉམས་རྒུད་ཇེ་ཆེར་གྱུར།  

ས་སྐྱའྱི་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་གོང་མ་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་བ་མར་

བཀུར་རེས།  སྟོན་པའྱི་གཤེགས་ལོ་༡༧༩༧  དང་།  ཕྱི་ལོ་༡༢༥༣  ཆུ་གང་ལོ་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་བོད་

ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཁྱོན་ལ་སྱིད་དབང་བསྒྱུར།  བོད་ཀྱི་བ་མས་ཆབ་སྱིད་སྐྱོང་བའྱི་སོལ་འདྱི་ནས་

དར།  ས་སྐྱ་པའྱི་ཁྱི་རབས་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པས་མྱི་ལོ་༩༦  རྱིང་བོད་ཁམས་སྤྱི་ལ་དབང་བསྒྱུར།  སྟོན་

པའྱི་འདས་ལོ་༡༨༩༣  དང་།  ཕྱི་ལོ་༡༣༤༩  ས་གང་ནས་བཟུང་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ཁྱི་ཐོག་བཅུ་གཅྱིག་
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གྱིས་མྱི་ལོ་༨༦  རྱིང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བསྐྱངས།  

སྟོན་པའྱི་འདས་ལོ་༡༩༧༩  དང་།  ཕྱི་ལོ་༡༤༣༥  ཤྱིང་ཡོས་ནས་བཟུང་རྱིན་སྤུངས་པ་ཁྱི་ཐོག་བཞྱིས་

མྱི་ལོ་༡༣༠  རྱིང་བོད་ཀྱི་སྱིད་དབང་བཟུང་།  

སྟོན་པའྱི་འདས་ལོ་༢༡༡༠  ཕྱི་ལོ་༡༥༦༦  མེ་སྟག་ནས་བཟུང་གཙང་པ་མྱི་ཐོག་གསུམ་གྱིས་མྱི་ལོ་༧༦  

རྱིང་བོད་ཀྱི་སྱིད་དབང་བཟུང་།  

སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་ལོ་༢༡༨༦  ཕྱི་ལོ་༡༦༤༢  ཆུ་ར་ལོར་ྋརྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བོ་བཟང་

རྒྱ་མཚོས་བོད་ལྗོངས་ཡོངས་ལ་ཆོས་སྱིད་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར།  ད་ལྟའྱི་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་

འདྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་བརྙེས།  སྤྱི་ལོ་༡༩༥༠  བར་སྐུ་ཕེང་བཅུའྱི་རྱིང་ཆབ་སྱིད་འཛིན་ཡུན་མྱི་

ལོ་༣༠༩  སོང་།  ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་ཞལ་མ་བཞུགས་པ་དང་།  སྐུ་ན་མ་སོན་པའྱི་བར་ལ་རྒྱལ་ཚབ་དང་།  

སྱིད་སྐྱོང་སེར་སྐྱ་འདྲ་མྱིན་མང་པོ་བྱུང་ཡང་།  རྩ་བའྱི་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྱིད་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བདག་

པོ་ྋརྒྱལ་དབང་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ན་རྱིམ་ནས་མཛད།

སྐུ་ཕེང་དང་པོ་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་ནྱི་དགེ་ལུགས་བསྟན་པའྱི་སོལ་འབྱེད་རེ་ཙོང་ཁ་པའྱི་དངོས་

སློབ་ཡྱིན་ཅྱིང་།  མཁས་བཙུན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ།  ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་དེ་བཞྱིན་ཆོས་

སྱིད་ཀྱི་མཁྱེན་རྒྱ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་ལོ་༢༡༩༦  དང་།  ཕྱི་ལོ་༡༦༥༢  ལོར་རྒྱ་

ནག་མན་ཇུའྱི་རྒྱལ་པོ་ཐོག་མ་ཤུན་ཙིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་གདན་དྲངས།  ཆོས་ཕོགས་ནས་བ་མར་བཀུར་

ཞྱིང་།  སྱིད་ཕོགས་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་ཆ་འཇོག་གྱིས་བརྩྱི་མཐོངས་ཆེན་པོ་ཞུས།  དུས་རབས་

ཕེད་གཉྱིས་ཙམ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་རྱིམ་པས་དབང་བསྒྱུར་གནང་བ་ནས།  དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པ་ཙམ་

བར་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་དང་།  རྒྱ་ནག་གོང་མའྱི་དབར་འབེལ་བ་བྱུང་ཞྱིང་།  དེ་ནྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཆོས་

དང་།  ཕོགས་གཅྱིག་སྱིད་ཀྱི་འགོ་འཁྱིད་བར་གྱི་འབེལ་བ་ཞྱིག་རེད།  གོང་མས་ལྷ་སར་ཨམ་བན་

ཟེར་བའྱི་སྐུ་ཚབ་གཉྱིས་བསྐོ་འཛུགས་བྱས།  ཁོང་ཚོར་དབང་ཆ་གང་འཚམས་ཡོད་ཀང་།  དབང་

ཆ་དེ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་གཞུང་བརྒྱུད་དེ་བེད་སྤོད་བྱེད།  རྱིམ་བཞྱིན་ཁོང་ཚོའྱི་དབང་ཆ་ཉམས་པ་

རེད།  ལྷག་པར་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པའྱི་སྐུ་དུས་སུ་བོད་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་ཐོག་མའྱི་
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འབེལ་བ་བྱས་ཤྱིང་།  ཁོང་ནས་བོད་མྱིའྱི་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་དང་།  དམག་མྱིའྱི་སྒྱིག་ཚུགས་བཅོས་

འཛུགས་གནང་བ་སོགས་གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན།  

སྱིད་ཕོགས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འབེལ་བ་མཛད་དེ་སློབ་ཕྲུག་བཏང་བ་དང་།  བོད་ནང་གོག་ཁང་

དང་།  བཟོ་ལས་ཆུང་ཁག་གྱི་བཟོ་གྲྭ་ཁག་གསར་འཛུགས།  སྦྲག་ཏར་གསར་འཛུགས་དང་།  སྦྲག་

འཛིན་ནམ།  ཊྱི་སྱི་གསར་བཟོ།  བོད་ཀྱི་དངུལ་ཊཾ་སར་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་གསེར་དངུལ་གྱི་ཊཾ་སོར་ཆེ་

ཆུང་ཤོག་དངུལ་སོགས་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་གསར་དུ་པར་འགྲེམས་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚགས་ཚུད་

མཛད།  

ཆོས་ཕོགས་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་མཐའ་དག་ལ་གཟྱིགས་མཐོང་ཆེ་ཞྱིང་།  ལྷག་པར་མཚན་

ཉྱིད་སློབ་གཉེར་བའྱི་གྲྭ་སྐོར་དམ་བཅའ་ཆེན་མོ་འཇོག་ཚུལ་དང་།  རྒྱུགས་སྤོད་ཨང་གྲངས་མཐོ་

རྱིམ་རྣམས་རྒྱུད་གྲྭ་ནས་བཟུང་ཙོང་ཁ་པའྱི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྱི་པ་བར་རྱིམ་བགྲོད་བྱེད་ཚུལ་

བཅས་ལ་གཏན་འབེབས་དག་ཐེར་རྒྱ་ཆེ་མཛད།  

ཁོང་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་གྲོས་མཐུན་འགའ་ཤས་བཞག་པ།  དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའྱི་

མཇུག་ཏུ་རྒྱ་གར་དབྱྱིན་གཞུང་གྱིས་བོད་དང་ཚོང་འབེལ་བྱེད་འདོད་འགོ་བཙུགས་པས།  ཧྱི་མ་ལ་

ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་སྐོར་དབྱྱིན་བོད་དབར་ས་མཚམས་ཀྱི་རོྩད་པ་ཆུང་ངུ་འགའ་ཤས་བྱུང་བ་དེ་སྐོར་བོད་

དང་རྒྱ་ནག་སུ་ལ་གོ་བསྡུར་བྱེད་དགོས་མྱིན་དབྱྱིན་ཇྱིས་ངོས་བཟུང་དཀའ་བ་བྱུང་།  ཕྱི་ལོ་༨༢༢  

ནང་རོ་རྱིང་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་༡༢༤༧  ནང་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་བོད་དང་

རྒྱ་ནག་དབར་ཆྱིངས་ཡྱིག་ཡོངས་གྲགས་གཏན་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེར་བརེན་དབྱྱིན་ཇྱི་

ཡང་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གནས་སུ་གྱུར་འདུག  

ཕྱི་ལོ་༡༨༩༣  ནང་དབྱྱིན་ཇྱིས་རྒྱ་ནག་དང་ཆྱིངས་ཡྱིག་བཞག་སྟེ།  ས་མཚམས་སྐོར་འཁྲུན་གཅོད་

བྱས།  བོད་ལྷོ་ཕོགས་སུ་ཚོང་གྱི་ཐོབ་ཐང་གང་འཚམས་ཤྱིག་དབྱྱིན་ཇྱིར་བྱུང་ཞྱིང་།  འནོ་ཀང་བོད་

གཞུང་གྱིས་ཆྱིངས་ཡྱིག་དེ་ལ་རྩ་འཛིན་བྱས་མྱི་འདུག  དབྱྱིན་ཇྱི་དང་།  རྒྱ་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ནས་ས་

མཚམས་ཀྱི་རགས་བཙུགས་པ་རྣམས་བོད་མྱི་ཚོས་བཀོག་ཡོད་པ་མ་ཟད།  དབྱྱིན་ཇྱིས་ཚོང་གྱི་
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ཐོབ་ཐང་རྣམས་ལག་ལེན་བྱེད་སྐབས་བོད་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གྱིས་མྱིང་རགས་བཀོད་པའྱི་ཆྱིངས་

ཡྱིག་དེས་བོད་ནང་ཕན་ནུས་མེད་ལུགས་བརོད་པ་རེད།  འནོ་ཀང་བོད་མྱིའྱི་རང་གཤྱིས་ཞྱི་འཇམ་

ཅན་ཡྱིན་སྟབས་རྒྱ་མྱིའྱི་ཨམ་བན་མྱི་ཐོག་མང་པོ་བོད་ནང་སོད་བཅུག་པ་རེད།  རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

དག་ནས་བོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གྲོས་མཐུན་འཇོག་འདོད་བྱུང་བ་དེ་ཐོག་མ་ཡྱིན།  

ཨམ་བན་ཚོ་ལྷ་སར་བསད་པ་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཆྱིངས་ཡྱིག་

ལ་མྱིང་རགས་འགོད་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་བོད་མྱིའྱི་བསམ་བོར་ནམ་ཡང་འཁོར་ཡོད་པ་མྱིན་

ཅྱིང་།  དེར་མ་ཟད་རྒྱ་མྱིས་བོད་ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙན་འཕོག་འདོད་ཡོད་པ་དེ་ཡང་སྐབས་

དེར་མ་གཏོགས་བསམ་བོ་འཁོར་ཡོད་པ་མྱིན།  དབྱྱིན་ཇྱིར་ཚོང་དོན་ཐོབ་ཐང་རྣམས་མ་བྱུང་བ་

དང་།  ས་མཚམས་ཀྱི་ཚད་རགས་མ་བཞག་སྟབས་བོ་འདོད་མ་རངས་པ་ཕན་བུ་བྱུང་ཞྱིང་།  རྒྱ་

གར་ནང་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ལོར་ཀྲ་ཀ་སྱིན་ནས་བརོད་གསལ།  རྒྱ་ནག་ནས་བོད་དུ་དབང་ཆ་

ཡོད་ཚུལ་ནྱི་སྱིད་དོན་གྱི་བལྟ་སྟངས་ཤྱིག་རེད།  དེས་ཕོགས་གཉྱིས་ཀར་ཕན་ཁྱད་ཡོད་སྟབས་དེ་

སྐོར་སོར་གནས་བྱུང་བ་རེད།  ཅེས་བརོད་ཡོད་འདུག  

༡༩༠༣ ལོར་ཁོང་ནས་ལྷ་སར་དམག་དཔུང་ཞྱིག་བཏང་བ་ལམ་དུ་ཡུན་འགོར་ཆེན་པོ་བྱུང་།  

སྐབས་དེར་ཨམ་བན་ནས་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་དམག་དཔོན་སར་མཇལ་འཕད་དུ་འགྲོ་རྒྱུའྱི་འཕྱིན་ལན་

བཏང་བར་བོད་གཞུང་གྱིས་ལྷ་ས་ནས་ཨམ་བན་འགྲོ་རུ་མ་བཅུག་པ་རེད།  བོད་དམག་ནས་

དབྱྱིན་དམག་ལ་འཐབ་རོྒལ་བྱས་ཀང་ཕམ་ཉེས་བྱུང་སྟེ་ྋརྒྱལ་དབང་མཆོག་ཤར་ཕོགས་སུ་བོས་

ཕེབས་གནང་དགོས་བྱུང་།  ༡༩༠༤  ལོ་དབྱྱིན་ཇྱི་ལྷ་སར་འབོྱར་ཏེ་བོད་གཞུང་དང་ཆྱིངས་ཡྱིག་

ཅྱིག་བཞག་སྟེ།  སྐབས་དེར་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མ་བཞུགས་སྟབས་རྒྱལ་ཚབ་ནས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་དམ་

ཕྲུག་ཕབ་ཅྱིང་།  བཀའ་ཤག་དང་།  ཚོགས་ཆེན།  སེ་འབས་དགའ་གསུམ་ནས་ཀང་དམ་ཕྲུག་

ཕབ་འདུག  དངོས་འབེལ་བྱས་ན་སྐབས་དེར་བོད་པས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་ཡོད་

པའྱི་གྲོས་མཐུན་ཞྱིག་བཞག་པ་རེད།  ཆྱིངས་ཡྱིག་དེས་ས་མཚམས་དང་།  ཚོང་གྱི་ཐོབ་ཐང་

རྣམས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་རེད།  ཆྱིངས་ཡྱིག་དེའྱི་ནང་དབྱྱིན་གཞུང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་ན་བོད་

དོན་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་སུས་ཀང་ཐེ་བྱུས་མྱི་བྱེད་པ་བྱིས་འདུག  ཡྱིག་ཆ་དེར་རྒྱ་ནག་གྱི་
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མྱིང་གང་ཡང་གསལ་འཁོད་མེད་སྟབས་ཕྱི་རྒྱལ་ཐེ་བྱུས་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་ནག་གཏོགས་

དགོས།  ཆྱིངས་ཡྱིག་དེ་བསྣོལ་འཇོག་ཟྱིན་འཕལ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་དམག་དཔུང་བོད་ནས་ཕྱིར་འཐེན་

བྱས་ཤྱིང་།  དེ་རེས་འཇྱིགས་སྣང་གང་ཡང་བསྐུལ་ཡོད་པ་མ་རེད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཆྱིངས་

ཡྱིག་དེ་ལ་དགག་པ་བྱས་མྱི་འདུག  

ལོ་གཉྱིས་རེས་༡༩༠༦  ནང་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚོང་གྱི་ཐོབ་ཐང་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཐེ་བྱུས་བྱས་

དོགས་ཀྱིས་དབྱྱིན་ཇྱིས་རྒྱ་ནག་དང་གྲོས་མཐུན་ཞྱིག་བཞག་ཅྱིང་།  གྲོས་མཐུན་དེའྱི་ནང་དབྱྱིན་

བོད་ཀྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་དེ་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་པར་བརེན་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚོང་གྱི་ཐོབ་ཐང་འགའ་ཤས་

རྒྱ་མྱི་དང་མཉམ་སྤོད་བྱས་འདུག  རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གྲོས་མཐུན་དེ་ཚོར་གནད་གལ་ཡོད་ན་བོད་ནང་རྒྱ་

མྱིའྱི་དབང་ཆའྱི་འཕོས་ལྷག་རྣམས་དེས་རྫོགས་ཤྱིང་།  འནོ་ཀང་དབྱྱིན་ཇྱིས་རེས་སོར་བརན་པོ་

རང་བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད།  སྐབས་དེར་དབྱྱིན་ཇྱི་དང་།  རུ་སུ་གཉྱིས་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ནང་དབང་ཤུགས་

འགྲན་པའྱི་དུས་སྐབས་ཤྱིག་ཡྱིན།  

༡༩༠༧  ལོར་དབྱྱིན་རུ་གཉྱིས་ནས་གྲོས་མཐུན་ཞྱིག་བཞག་པའྱི་ནང་གཉྱིས་ཀས་བོད་ལ་ཐེ་བྱུས་མྱི་

བྱེད་པ་དང་།  གལ་ཏེ་བོད་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་བྱུང་ན་རྒྱ་ནག་བརྒྱུད་བྱེད་རྒྱུ་བྱས་འདུག  གྲོས་

མཐུན་འདྱིས་གྲོས་མཐུན་གཞན་དག་ཚོར་རྒྱབ་འགལ་བྱས་པས་མ་ཚད།  ང་ཚོའྱི་ཡུལ་དུ་རྒྱ་མྱིས་

ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་དབང་ཆ་གང་ཡང་མེད་པ་དབྱྱིན་ཇྱིར་རྒྱུས་མངའྱི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་དང་ཡོད་

མུས་ཀང་།  གྲོས་མཐུན་འདྱིས་ང་ཚོའྱི་ཡུལ་རྒྱ་མྱིའྱི་སུད་ཛ་རན་ཀྲྱིའམ།  ཁོངས་གཏོགས་ལྟ་བུར་

ངོས་འཛིན་བྱས་པ་རེད།  

སུད་ཛ་རན་ཀྲྱི་ཟེར་བ་ནྱི་ཡུ་རོབ་པའྱི་མྱིང་ཚིག་བརོད་དོན་གསལ་པོ་མེད་པ་དང་།  བར་རྙྱིང་

ཞྱིག་རེད།  དེའྱི་འགྲེལ་བཤད་དུ་ནང་གྱི་རང་དབང་ཡོད་པའྱི་གཞུང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སྤྱིར་བཏང་

གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའམ།  ཡང་ན།  མྱིང་ཙམ་གྱི་སོབ་རན་ཀྲྱི་ཟེར་བ་ནྱི།  གཞུང་དེ་ལ་རང་དབང་

གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།  གཞུང་དེ་ལ་རང་དབང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཆ་ནས་སུད་ཛ་རན་ཀྲྱི་དང་།  སོབ་

རན་ཀྲྱི་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཐུབ།  འནོ་ཀང་རང་དབང་གྱི་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་དེ་ཁོངས་ཚུད་ཡོད་པ་
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རེད།  གཅྱིག་བྱས་ན་བོད་དང་།  རྒྱ་ནག་དབར་༡༨༩༠  བར་གྱི་འབེལ་བ་དེ་ལ་ནུབ་ཕོགས་པའྱི་

སྱིད་དོན་གྱི་མྱིང་ཚིག་འབེལ་ཐག་ཉེ་ཤོས་དེ་ཡྱིན་ཤག་ཀང་།  ད་དུང་མྱིང་ཚིག་དེའྱི་བརོད་དོན་

ངེས་བརན་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཚིག་དེ་བེད་སྤོད་བྱེད་སྟངས་སྐོར་ནུབ་ཕོགས་པའྱི་

སྱིད་དོན་མཁས་པ་ཚོས་མྱི་ཐོག་ཧྱིལ་པོར་གོ་ནོར་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད།  

མྱིང་ཚིག་དེའྱི་ནང་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་འབེལ་བ་དེ་ཚུད་མེད་པའམ།  ཡང་ན་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་དང་།  མན་

ཇུ་གོང་མའྱི་བར་གྱི་འབེལ་བ་དེ་ཚུད་མེད་ཅྱིང་།  དེ་ལྟ་བུའྱི་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་འབེལ་བ་རྙྱིང་པ་མང་

པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་ནུབ་ཕོགས་པའྱི་མྱིང་ཚིག་ཐོག་ནས་གོ་དོན་སྦར་ཆོག་པ་ཡོད་དཀའ་ཞྱིང་།  

དབྱྱིན་ཇྱིས་བརན་པོ་མྱི་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ནྱི།  ཁོང་ཚོ་བོད་ནང་གནས་སྟངས་ལེགས་པོ་

ཡོད་པ་དེར་ཆྱིངས་ཡྱིག་གསར་པ་དེས་གནོད་མེད་སྟབས་རུ་སུས་བོད་ལ་ཐེ་བྱུས་མྱི་འབྱུང་ཆེད་

དབྱྱིན་ཇྱིས་བོད་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བཞག་པ་རེད།  རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ནྱི།  ཐོག་མའྱི་

ཆྱིངས་ཡྱིག་དང་པོ་དང་།  གཉྱིས་པ་གཉྱིས་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་དབྱྱིན་གཞུང་གྱིས་བཞག་པ་དང་།  

གསུམ་པ་ནྱི།  ལོན་ཌོན་ནང་གྱི་དབྱྱིན་གཞུང་གྱིས་བཞག་པར་བརེན་ཕན་ཚུན་བྱེད་སྟངས་གསལ་

རོགས་མ་བྱུང་བ་རེད།  རྒྱ་ནག་དང་།  བོད་དབར་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་འབེལ་བ་དེ་ཨྱིང་ལན་ནང་ལས་

རྒྱ་གར་ནང་གསལ་རོགས་ཐུབ་པ་ཡོང་དགོས།  གང་ལྟར་ཡང་།  ཆྱིངས་ཡྱིག་གསར་པ་དེར་བོད་

དང་།  རྒྱ་ནག་གཉྱིས་ཀས་མྱིང་རགས་བཀོད་མེད་སྟབས་བོད་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་སུད་ཛ་རན་ཀྲྱིར་

ངོས་འཛིན་བྱེད་དོན་ཡོད་པ་མ་རེད།  

དབྱྱིན་ཇྱི་ལྷ་སར་འབོྱར་བ་དེས་ནུས་ཤུགས་ངན་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ནྱི་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་

ཤུགས་ཉམས་ཀྱི་ཡོད་པ་གཞྱི་ནས་རྒྱ་མྱིས་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་དང་།  དབྱྱིན་ཇྱི་ཕྱིར་ལོག་རེས་བོད་

ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཕན་བུ་ལས་མེད་པར་རྒྱ་མྱིའྱི་གང་འདོད་ལྟར་བཞག་པ་རེད།  རུ་སུའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་

དེས་རྒྱ་ནག་གུ་ཡངས་སུ་བཏང་བས་དབྱྱིན་ཇྱིས་ཐེ་བྱུས་མྱི་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞྱིང་།  དེར་བརེན་རྒྱ་ནག་

གྱིས་དབྱྱིན་ཇྱི་དང་མཉམ་དུ་གྲོས་མཐུན་བཞག་ཡོད་ཀང་།  རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་

བྱས་ཏེ།  ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་ཡང་བསྐྱར་བོས་ཕེབས་གནང་དགོས་བྱུང་ཞྱིང་།  ཐེངས་འདྱིར་རྒྱ་གར་དུ་

དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སྲུང་སྐྱོབ་འགོ་ཕེབས་པ་རེད།
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༡༩༡༠  ལོ་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་དཔུང་ལྷ་སར་འབྱོར་ཀང་།  མན་ཇུའྱི་རྒྱལ་རྱིགས་མཇུག་རྫོགས་ཉེར་ཡོད་

ཅྱིང་།  ༡༩༡༡  ལོར་རྒྱ་ནག་ཏུ་ངོ་ལོག་བྱུང་སྟེ་བོད་ནང་གྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔུང་དམག་ཚོའྱི་དགོས་མཁོ་

ཆད་དེ་རྒྱ་དམག་དམག་དཔོན་ཚོར་ནང་ནས་ངོ་ལོག་བྱུང་།  བོད་ནང་ཡོད་པའྱི་ཨམ་བན་སོགས་

རྒྱ་མྱི་འཕོས་ལྷག་རྣམས་བོད་མྱིས་མཐར་སྐྲོད་བཏང་སྟེ་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་གཙང་མར་

གྱུར་བ་རེད།  ༡༩༡༢  ནས་༡༩༥༠  ལོར་རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་བར་རྒྱ་མྱི་

དང་།  གཞན་སུར་ཡང་བོད་ནང་དབང་ཆ་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད།  རྒྱ་མྱིའྱི་དཔུང་དམག་མཐར་སྐྲོད་

སྐབས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་རྒྱ་གར་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་ཀྱིས་བོད་འདྱི་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་གསལ་བསྒགས་གནང་ཞྱིང་།  ཡྱིག་ཆ་དེ་ལ་སར་རྒྱ་ནག་དང་མཆོད་ཡོན་འབེལ་

སྐབས་སུ་གོང་མས་ཕུལ་བའྱི་དམ་ཕྲུག་དེ་མྱིན་པར་བོད་ལོྗངས་ལྷ་མྱིས་ཕུལ་བའྱི་གསེར་ཐམ་ཆེན་

མོ་ཕབ།  སར་བོད་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་འགར་གོང་མའྱི་བཀའྱི་ལུང་གྱིས་ས་སྟེང་ྋརྒྱལ་བསྟན་གྱི་བདག་པོ་

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལུང་གྱིས་ས་སྟེང་ྋརྒྱལ་བསྟན་གྱི་བདག་པོ་ཞེས་པར་

བསྒྱུར་བཅོས་གནང་།  

དེ་ལྟར་བོད་དུ་རང་དབང་རང་བཙན་ཐོབ་ཅྱིང་།  གསལ་བསྒགས་བྱས་པའྱི་རེས་སུ་བོད་རྣམས་

འཐབ་རྩོད་ལ་ཞེན་ལོག་ཡྱིད་ཐང་ཆད་དེ་སར་ལྟར་གཅྱིག་པུར་སོད་སྟངས་དེར་ཕྱིན་འདུག

བར་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་དང་ཆྱིངས་ཡྱིག་གང་ཡང་མ་བཞག་པར་བརེན་ང་ཚོའྱི་དངོས་དོན་གྱི་རང་

དབང་རང་བཙན་དེ་གྲོས་མཐུན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཡོངས་གྲགས་ལྟ་བུར་མ་གྱུར་པ་རེད།  

༡༩༡༣  ནང་གནད་དོན་དེ་སྐོར་ལེ་འགྲྱིགས་གཏན་འཁེལ་ཡོང་ཆེད་དུ་བོད་དང་།  རྒྱ་མྱིའྱི་སྐུ་

ཚབ་སྱིམ་ལའྱི་ཚོགས་འདུར་དབྱྱིན་ཇྱིས་འབོད་སྐུལ་བྱས།  སྐུ་ཚབ་གསུམ་པོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོག་

ནས་མཇལ་འཛོམས་ཀྱིས་ཡུན་རྱིང་གོ་བསྡུར་བྱས་རེས་ཆྱིངས་ཟྱིན་ཞྱིག་བཟོས་པ་དེའྱི་ནང་དབྱྱིན་

ཇྱིས་བོད་མྱི་ཚོར་ཕྱི་རྒྱ་ཁོངས་ཡྱིན་ཚུལ་དང་།  རྒྱ་མྱིར་བོད་ནང་གྱི་རང་དབང་དགོས་ཚུལ་ལ་

འབད་བརྩོན་བྱས་འདུག  རྒྱ་ནག་སྐུ་ཚབ་ནས་གྲོས་མཐུན་དེ་ལ་ཐོག་མར་ཁས་ལེན་བྱས་ཀང་དེ་

རེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མྱིང་རགས་འགོད་རྒྱུ་མྱིན་ཚུལ་བརོད་སྟབས་བོད་དབྱྱིན་གཉྱིས་ནས་མྱིང་

རགས་བཀོད་ཅྱིང་།  ཆབས་ཅྱིག་ཟུར་དུ་གསལ་བསྒགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་བཟོས་པ་དེར་རྒྱ་ནག་
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ནས་ཆྱིངས་ཡྱིག་དེར་མྱིང་རགས་མ་བཀོད་པར་དེའྱི་ནང་གསལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཐོབ་ཐང་རྣམས་མེད་

པའྱི་བརོད་འགོད་བྱས་འདུག  གྲོས་མཐུན་དེ་ལ་རྒྱ་ནག་གྱིས་མྱིང་རགས་བཀོད་མེད་སྟབས་ཁྱིམས་

ལུགས་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཁོངས་སུ་ཚུད་པའྱི་ཁུངས་སྐྱེལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།  གནད་དོན་

དེ་མུར་བསད་རྐེན་འདྱི་སྐོར་གེང་མོལ་ནམ་བྱུང་ལ་རྒྱ་མྱིས་བོད་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་

ཚུལ་བརོད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་།  བོད་ནང་རྒྱ་མྱིའྱི་དབང་ཆ་འཛིན་མཁན་གཏན་ནས་མེད།  

རྒྱ་ནག་དང་།  རྱི་པྱིན་གྱི་དམག་སྐབས་བོད་ནས་ཐེ་བྱུས་བྱས་མེད་ཅྱིང་།  དམག་ཆེན་གཉྱིས་པའྱི་

སྐབས་སུ་ཡང་བོད་བར་གནས་སུ་བསད་དེ།  བོད་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་དམག་མཁོའྱི་ཡོ་

བྱད་གཏོང་ཐབས་བྱས་ཀང་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད།  དུས་སྐབས་དེར་འཛམ་གྱིང་ཕྱིར་བོད་མྱིའྱི་

རང་དབང་རང་བཙན་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་པའྱི་ལས་ཀ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་མྱི་འདུག  དེ་ནྱི་སྐབས་དེར་

དེ་འདྲ་ཞྱིག་ངེས་པར་མྱི་དགོས་པ་ལྟ་བུར་མཐོང་གྱི་ཡོད་འདུག  འནོ་ཀང་སྐབས་རེ་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་དག་གྱི་བྱེད་སྟངས་ནས་ཁོང་ཚོས་གནས་སྟངས་དེ་དག་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཁུངས་

སྐྱེལ་བྱུང་འདུག་པ་དཔེར་ན།  སྤྱི་ལོ་༡༩༤༧  ལོར་ནྱིའུ་ལྡྱི་ལྱིར་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ཡུལ་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་

ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཕྱིན་ཏེ།  བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་གྱི་རྒྱལ་

དར་དང་མཉམ་དུ་བསྒེངས་ཡོད་པ་དང་།  ཐོབ་ཐང་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་སུས་ཀང་རྩོད་གེང་བྱུང་ཡོད་པ་

མ་རེད།  ལོ་དེ་གའྱི་ནང་རྒྱ་གར་རང་བཙན་བྱུང་རེས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བོད་དུ་སྤྱིངས་ཡྱིག་ཅྱིག་

ལ་ལན་འདེབས་འདྱི་ལྟར་བྱས་ཡོད་པ་རེད།  

གང་ཅྱིའྱི་དོན་གནད་སྐོར་གྲོས་མཐུན་གསར་པ་མ་བཞག་པར་ཕོགས་གཉྱིས་ཀས་ད་ཡོད་ཀྱི་

འབེལ་བ་མུ་མཐུད་འཇོག་རྒྱུར་བོད་གཞུང་ནས་ཁས་ལེན་བྱུང་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་དགའ་བོ་ཡོང་རྒྱུ།  

རྒྱ་གར་དབྱྱིན་ཇྱི་རྒྱལ་པོའྱི་གཞུང་ནས་ཡུལ་ཁག་གཞན་དག་ལ་ཆྱིངས་ཡྱིག་གྱི་འབེལ་བ་བྱུང་བ་

ཚོར་ཡང་འགྲོ་སྟངས་འདྱི་རང་ཡྱིན།  ༡༩༤༨  ལོར་བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་རྒྱ་གར་

དང་།  རྒྱ་ནག  ཕ་རན་སྱི།  ཨྱི་ཊ་ལྱི།  ཨ་རྱི་སོགས་ལ་སྐྱོད་སྐབས་ཁོང་ཚོར་བོད་གཞུང་ནས་བཏང་

བའྱི་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་ལ་ཡུལ་ཁག་དེ་ཚོ་ཚང་མས་ཁས་ལེན་བྱས་འདུག  
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ང་ཚོའྱི་རང་དབང་རང་བཙན་ལོ་༢༢  རྱིང་བོད་ནང་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔུང་དམག་རྩ་བ་ནས་མེད་ཀང་།  

༡༩༣༤  ནང་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་སྐུ་གཤེགས་རེས་ལྷ་སར་མཆོད་འབུལ་ཞུ་མཁན་

རྒྱ་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་འབྱོར་ཞྱིང་།  མཆོད་འབུལ་ཟྱིན་རེས་སྐུ་ཚབ་ཚོ་ལྷ་སར་བསད་འདུག  རྒྱུ་མཚན་ནྱི།  

རྒྱ་ནག་དང་།  བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་སྐོར་འཕོས་མོལ་འཕོས་བསད་རྣམས་འཁྲུན་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་

ཚུལ་བརོད་འདུག  འནོ་ཀང་ལྷ་སར་རྒྱ་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ནྱི་བལ་པོ་དང་།  དབྱྱིན་

ཇྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དང་འདྲ་ཞྱིང་།  དེ་རེས་རྒྱ་གར་ཡང་དེ་བཞྱིན་རེད།  

༡༩༤༩  ལོར་རྒྱ་མྱི་འཕོས་ལྷག་དེ་ཚོ་ཡང་བོད་ནས་ཕྱིར་སྐྲོད་བྱས་འདུག  དེར་བརེན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

རབས་མདོར་བསྡུས་དེ་ལྟར་ལ་གཞྱིགས་ན།  བོད་ནྱི་སར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལོགས་སུ་སོད་མཁན་

ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།  དུས་རབས་མང་པོའྱི་རྱིང་རྒྱ་ནག་དང་ཕན་ཚུན་མཐུན་འབེལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་

སྟེ།  རྒྱ་ནག་ནུས་ཤུགས་ཆེ་ཞྱིང་།  བོད་ཡུལ་ནུས་ཤུགས་ཞན་པའྱི་དུས་སྐབས་འགའ་ཤས་ལ་རྒྱ་

མྱིས་བོད་དུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའྱི་དུས་སྐབས་བྱུང་བ་བདེན་འབེལ་ཡྱིན་ཀང་།  དེ་བཞྱིན་བོད་

ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ནང་བལྟས་ན་བོད་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ཡང་བྱུང་ཡོད།  རྒྱ་མྱིས་

བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་ལུགས་བརོད་པ་དེར་རྒྱལ་རབས་ནང་ཁུངས་ལུང་གང་ཡང་མེད།  

༡༩༡༢  ནས་དུས་ངན་༡༩༥༠  ལོ་བར་བོད་པས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ལྟ་བུའྱི་དངོས་དོན་གྱི་རང་

དབང་རང་བཙན་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་ཅྱིང་།  ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀང་༡༩༡༢  ནང་

ཡོད་པ་དེ་བཞྱིན་རང་ཡོད་པ་དང་།  གནས་སྟངས་དེ་དག་ལ་ཉེ་ཆར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་དོན་

མཁས་པའྱི་ཚོགས་པས་བརག་དཔད་ཞྱིབ་ནན་བྱས་ཡོད་པ་རེད།  ཕན་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ཙམ་མྱིན་

པར།  ཕོགས་ལྷུང་བལ་ཞྱིང་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ་དེས།  ༡༩༥༩  ལོར་པར་འདེབས་བྱས་

པའྱི་བོད་དང་ཁྱིམས་ལུགས་ཟེར་བའྱི་སྙན་དེབ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཕུལ་བ་དེའྱི་ནང་

ཇྱི་གསལ་བརོད་ན།  ༡༩༡༢  ནང་རྒྱ་མྱི་མཐར་སྐྲོད་བྱེད་སྐབས་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནྱི་དངོས་

དོན་གྱི་རང་དབང་རང་བཙན་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཆོག  ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་

རྒྱ་ནག་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཟད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནུས་ཤུགས་ཅན་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརེན་

༡༩༡༡ - ༡༩༡༢  ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་གྱིས་བོད་ནྱི་དངོས་དོན་དང་།  ཁྱིམས་ལུགས་གཉྱིས་
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ཀའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལས་ལོགས་སུ་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡང་བསྐྱར་ཐོན་

འདུག་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུས་འདུག  

སྦོང་ཚན།

བསམྡིཞིིྡབསྡཏེྡབིསྲ

༡		གོང་གྲི་སློབ་ཚན་འདྲི་བཀགས་ཏེ་ཚིག་གསར་ཟུར་འདོན་གྲིས་ནང་དོན་ཚིག་མཛོད་ལས་ཚོལ།

༢		སློབ་ཚན་འདྲི་བཀགས་ཏེ་ཟྲིན་བྲིས་འགོད་སངས་ལྟར་ཟྲིན་ཐོ་རྒྱས་པ་ཞྲིག་ཁོད།

༣		སློབ་ཚན་གྲི་ནང་དོན་རགས་བསྡུས་ཤྲིག་བྲིས།
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སློབ་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།

ངོས་ཀྱི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀྱི་མྱི་མང་།  (གཉྱིས་པ།)

ལྔ་པ།  བཙན་འཛུལ།

༄༅།  །ངས་སློབ་གཉེར་བྱེད་སྐབས།  ༡༩༤༨  ལོར་ཡུལ་ནང་རྒྱ་མྱི་གུང་བན་གྱི་སོ་པ་ཡོད་པ་

གཞུང་ནས་ཤེས་ཐོས་བྱུང་།  ཁོང་ཚོ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་དམག་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་དང་།  ཕྱི་རྒྱལ་ནས་དྲག་པོའྱི་

རོགས་རམ་ཡོད་མེད་བལྟ་ཞྱིབ་ཆེད་ཡོང་བ་རེད།  

ཁོང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་རྣམས་རྙེད་རོགས་ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད།  ངས་ཤེས་རོགས་

ལ་དྲག་པོའྱི་རོགས་རམ་ལེན་རྒྱུ་ལྟ་ཅྱི།  སྐབས་དེར་བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་དྲུག་ལས་མེད།  ཡེ་

ཤུའྱི་ཆོས་སེལ་མཁན་གཅྱིག་དང་།  ང་ཚོའྱི་གཞུང་ནས་རླུང་འཕྱིན་ལས་ཀ་སྤད་པ་གཉྱིས་བཅས་

ཁོང་གསུམ་དབྱྱིན་ཇྱི་དང་།  གཞན་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གཉྱིས་ནྱི་ཨོ་སེ་ཀྲྱི་རྱི་ཡན་ཡྱིན།  གཅྱིག་ནྱི་

རུ་སུ་དཀར་པོ་རེད།  ཁོང་གསུམ་རྒྱ་གར་གྱི་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་བཙོན་ཁང་ནས་བོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་བ་རེད།  

ཁོང་ཚོ་ཚང་མས་དྲག་པོའྱི་ལས་དོན་གང་ཡང་བྱས་ཡོད་པ་མྱིན།  

ང་ཚོའྱི་འགོ་དམག་ཡོངས་རྫོགས་བསོམས་ན་བརྒྱད་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ལས་མེད།  མེ་མདའ་རྱིང་

མདའ་ནྱི་ཚང་མར་ལྡེང་ལྷག་ཙམ་ཡོད།  མོ་ཀྲར་ཆེ་ཆུང་༢༥༠།  མྱི་ཤྱིན་གྷན་དང་།  འཁོར་ལོ་ཅན་

སོགས་༢༠༠  སྐོར།  རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་གཞན་དག་ལྔ་བཅུ་སྐོར་བྱས་པ་འགའ་ཤས་ཡོད།  དམག་

མྱིའྱི་ལས་དོན་ནྱི་ངས་གོང་བརོད་ལྟར་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་མྱི་སྣ་འགོག་སྲུང་དང་།  བསྐོར་བྱ་
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བའྱི་དོན་དུ་རེད།  དེང་དུས་ཀྱི་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མེད།

ཉེན་ཁའྱི་རགས་མཚན་དང་པོའྱི་རེས་རྱིང་མྱིན་བོད་ཀྱི་ཤར་ཕོགས་ས་ཁུལ་ནས་གནས་ཚུལ་གང་

ཆེ་ཉེན་ཁ་ཅན་འབྱོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  བོད་ཤར་ཕོགས་སྤྱི་ཁྱབ་ལྷ་ཀླུ་ས་མཚམས་ཀྱི་ཉེ་སྐོར་ཆབ་

མདོར་ཡོད།  ཁོང་དང་མཉམ་དུ་རླུང་འཕྱིན་ལས་བྱེད་དབྱྱིན་ཇྱི་གཅྱིག་ཡོད་ཅྱིང་།  མྱི་གཞན་དག་

ལྷ་སར་ཡོད་པ་རེད།  རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་དཔུང་ཆེན་པོ་ཤར་ཕོགས་ས་ཁུལ་དུ་གསོག་འབྱོར་ཡོད་པའྱི་

གནས་ཚུལ་གསང་ཏར་རླུང་འཕྱིན་ནས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།  ཁོང་ཚོས་ང་ཚོར་རྒོལ་འཛིངས་

བྱེད་རྒྱུའྱི་འཇྱིགས་སྣང་སྟོན་པ་གསལ་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  

ཛ་དྲག་གྱི་གསར་འགྱུར་དེ་བཀའ་ཤག་ཏུ་འབོྱར་ཏེ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་འདུག  

སྐབས་དེར་བོད་ཤར་ཕོགས་སུ་དེ་སའྱི་དུས་རབས་མང་པོའྱི་ནང་བྱུང་མ་མྱོང་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཆེན་

པོ་ཞྱིག་ལྷག་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་དབང་སྟེ་ཡུལ་དེར་མྱི་རབས་མང་པོར་མ་

བྱུང་བའྱི་ཤུགས་དང་ཆྱིག་བསྒྱིལ་བྱུང་ཞྱིང་།  དེར་བརེན་ང་ཚོར་བྱུང་བའྱི་ཉེན་ཁ་དེ་ནུས་ཤུགས་

ཆེ་བ་མ་ཟད།  རྣམ་པ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཀང་རེད།  ས་དུས་ང་ཚོ་ཡུལ་ཕན་ཚུན་ལ་རྒྱུན་དུ་ཆོས་ཀྱི་

མཐུན་འབེལ་ཡོད་ན་ཡང་།  ད་ཆ་ང་ཚོ་དྲག་པོའྱི་དབང་ཤུགས་འོག་ཏུ་ཚུད་ཉེན་ཡོད་པ་རེད།  ང་

ཚོ་བོད་མྱིས་ཤེས་ཚོད་ལྟར་བྱས་ན་གནས་ཚུལ་དེ་ལ་ནམ་ཡང་འདོད་བབས་ཡོད་པ་མྱིན།  ཚོགས་

ཆེན་ནས་བོད་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་མྱིར་དངོས་སུ་འཐབ་འཛིངས་བྱེད་དགོས་ན།  མྱི་འབོར་

དང་།  གོ་ལག་གང་ས་ནས་ལྡེང་ཐབས་མེད་པར་བརེན་རྒྱ་དམར་བཀག་འགོག་ཕྱིས་སྐྱོན་མེད་

པ་ཡོང་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ལ་ཛ་དྲག་གྱི་སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུར་མོས་ཐག་བཅད་དེ།  དབྱྱིན་

ཇྱི་དང་།  ཨ་རྱི།  རྒྱ་གར།  བལ་ཡུལ་བཅས་པར་རོགས་རམ་ཞུ་བསྐུལ་ཆེད་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཁག་

བཞྱི་བསྐོས་ཐོག  སྐུ་ཚབ་ཚོ་ལྷ་ས་ནས་མ་ཐོན་གོང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོའྱི་གཞུང་ལ་ང་ཚོའྱི་རང་དབང་

རང་བཙན་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་དང་།  སྐུ་ཚབ་གཏོང་འདོད་ཡོད་པའྱི་སྐོར་ཏར་བཏང་བ་ལ་བོ་ཕམ་

འསོ་པའྱི་ཏར་ལན་འབྱོར་འདུག  དབྱྱིན་གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་སྤད་ཟྱིན་པར་བརེན་

བོད་ཀྱི་ས་ཆའྱི་ཆགས་བབས་དང་བཅས་རོགས་རམ་བྱེད་ཐབས་དཀའ་ཡང་།  བོད་མྱི་ཚོར་སེམས་

གསོ་གཏྱིང་ཟབ་ཡོད་ཚུལ་བརོད་ཅྱིང་།  ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་ཀང་ལན་འདེབས་ཕོགས་མཐུན་བྱས་ཏེ་
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ང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ལེན་བྱས་མྱི་འདུག  རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ང་ཚོར་སློབ་སྟོན་བྱས་གསལ་དུ།  རྒྱ་

གར་གཞུང་ནས་དྲག་པོའྱི་རོགས་རམ་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པ་གསལ་པོར་བརོད་པ་དང་།  མཚོན་ཆ་བཟུང་

སྟེ་འགོག་ཐབས་མ་ཡྱིན་པར་༡༩༡༤  སྱིམ་ལའྱི་ཆྱིངས་དོན་རྩ་འཛིན་གྱིས་ཞྱི་གྲོས་བྱས་ན་ལེགས་

ཚུལ་བརོད་སྟབས་དྲག་པོའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་གཅྱིག་པུར་གནས་པ་ཤེས་རོགས་བྱུང་།  

༡༩༥༠  ལོར་ཞབས་པད་ལྷ་ཀླུ་བ་བོད་ཤར་ཕོགས་སྤྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལོ་དུས་རྫོགས་ཤྱིང་།  གནས་ཚུལ་ཛ་

དྲག་ཅན་དེ་འདྲའྱི་སྐབས་ལྷ་ཀླུའྱི་ཚབ་ཏུ་ཞབས་པད་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇྱིགས་མེད་བཏང་སྟེ་

ང་ཕོད་ལྷ་ས་ནས་བོད་ཤར་ཕོགས་སུ་ཐོན་པ་དང་།  བཀའ་ཤག་ནས་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་ཅན་ལ་

བརེན་ལྷ་ཀླུ་ཡང་ང་ཕོད་དང་འཁུར་མཉམ་ལེན་གྱིས་སོད་དགོས་གནས་ཚུལ་བཏང་ཞྱིང་།  རྱིང་

པོར་མ་སོང་བར་ང་ཕོད་ནས་འགན་འཁུར་ཚང་མ་ཐུབ་ཚུལ་བརོད་པར་བརེན་ལྷ་ཀླུ་ཕྱིར་ལོག་

བྱས།  དེ་རེས་ང་ཚོར་བར་སྤོད་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་གོ་བུར་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་དམར་གྱི་དཔུང་དམག་

བོད་དུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་རེད།  

དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་རྱིང་ས་ཁུལ་འགའ་ཤས་སུ་བོད་དམག་ལ་ཁམས་རྱིགས་དང་བངས་པས་

རོགས་རམ་གྱིས་རྒྱ་མྱིར་འཐབ་འཛིངས་བྱས་པར་རྒྱལ་ཁ་ཕན་བུ་ཐོབ་ན་ཡང་།  དམག་མྱི་མང་ཉུང་

ཤོར་ཏེ་ཕམ་ཉེས་དབང་མེད་དུ་བྱུང་།  སྤྱི་ཁྱབ་གསར་རྙྱིང་བརེས་པ་དེས་ཀང་སྱིད་བྱུས་འཁྲུགས་

ཟྱིང་དུ་གྱུར་པ་མ་ཟད།  ང་ཕོད་ཀྱི་ལས་ཁང་ཆབ་མདོ་ནས་ནུབ་ཕོགས་སུ་སོས་ཤྱིང་།  ཆབ་མདོའྱི་

གོ་མཛོད་མེར་བསེགས་བྱས་འདུག  

སྐབས་དེར་ཁོང་ཚོ་ཕྱིར་བོས་བྱས་པ་དེར་ཕལ་ཆེར་དགེ་མཚན་བྱུང་མེད་ཅྱིང་།  ནང་ཁུལ་གྱི་

འབེལ་བ་ཆད་པ་དང་།  རྒྱ་དམག་རྣམས་ང་ཕོད་ཀྱི་ཉེ་སྐོར་དུ་འགྲྱིམས་འགྲུལ་མྱུར་བདེར་ཕྱིན་ཏེ་

ང་ཕོད་དང་།  བོད་དམག་མང་པོ་མགོ་སྒུར་བྱ་དགོས་བྱུང་།  

རྒྱ་མྱིས་ཆབ་མདོའྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་དང་།  གཏོང་མྱི་དགེ་རྒན་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་མྱི་དེ་འཛིན་བཟུང་

བྱས་པར་བརེན་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་རྱིང་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་འབྱོར་མ་ཐུབ།  དེ་རེས་རྒྱ་མྱིའྱི་

དམག་དཔོན་གྱི་བོ་མོས་ཐོག་ང་ཕོད་ནས་དཔོན་རྱིགས་གཉྱིས་ལྷ་སར་བཏང་འབོྱར་བྱུང་དོན་དུ།  
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ང་ཕོད་བཙོན་པ་ཡྱིན་ལུགས་དང་།  ཞྱི་མོལ་བྱེད་པའྱི་དབང་ཆ་དགོས་ཚུལ།  རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་དཔོན་

ནས་ད་ལྟའྱི་ས་གནས་ལས་བརྒལ་བའྱི་དབང་འཛིན་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཁས་ལེན་བྱུང་ཚུལ་བཅས་ཡོད་

པ་རེད།

བོད་ཤར་ཕོགས་སུ་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་ཅན་ཤྱིན་ཏུ་སྡུག་པོ་དེ་ལྟར་ཡོང་སྐབས་ལྷ་སར་བོད་གཞུང་

ནས་ལྷ་དང་།  བ་མ་ཆེ་ཁག་ཚོར་སློབ་སྟོན་ཞུས་ཏེ།  ཁོང་ཚོའྱི་བསླབ་བྱའྱི་ལམ་སྟོན་གྱིས་བཀའ་

ཤག་ནས་བོད་ཀྱི་འགན་དབང་ཕན་ནས་འཛིན་དགོས་བརོད་བྱུང་།  ལྷ་བའྱི་ལུང་བསྐུལ་དེ་ལྟར་

བྱས་ན་ཡང་།  སྐབས་དེར་ང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལས་མ་སོན་ཞྱིང་།  ཆོས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་མང་པོ་

བསད་ཡོད་པ་མ་ཟད།  འཛམ་གྱིང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྒྱ་ཆུང་ཞྱིང་།  སྱིད་དོན་གྱི་ཉམས་མྱོང་

གང་ཡང་མེད།  དེར་བརེན་ངས་ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་ལ་རྒྱལ་དབང་གོང་མས་ལུགས་གཉྱིས་

འགན་བཞེས་དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ལ་བཞེས་པར་བརེན་ད་ལྟ་ལོ་ན་ཆུང་བས་འགན་འཁུར་

མྱི་ཐུབ་ཚུལ་བརོད་པ་ཡྱིན།  ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་སོ་སོའྱི་དབར་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་པོར་

ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཉམས་དམས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་།  ཕན་ལོ་ན་ཆུང་སྐབས་ང་ཚོའྱི་

གཞུང་ནང་མྱི་མཐུན་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཞྱིང་།  ཆབ་སྱིད་སྐྱོང་སྟངས་ཀང་ཉམས་རྒུད་གྱུར་ཏེ་

མྱི་ཕལ་ཆེ་བས་འགན་དབང་ལ་གཡོལ་ཐབས་བྱེད་པའྱི་དུས་ཤྱིག་ཏུ་སླེབས་ཡོད།  

ད་ཆ་བཙན་འཛུལ་གྱི་ཉེན་ཁའྱི་འོག་ང་ཚོའྱི་ཆྱིག་སྒྱིལ་དགོས་མཁོ་སར་ལས་ཆེ་བ་བྱུང་བ་

དང་།  ཡུལ་མྱི་ཚང་མས་མོས་བཀུར་བྱེད་ཡུལ་ནྱི་ཕན་ཙམ་ཡྱིན།  ཕན་ནས་ཐེ་ཚོམ་བྱས་པར་

བརེན་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ཤྱིང་།  བཀའ་ཤག་གྱི་རེ་འདུན་ལ་ཚོགས་ཆེན་ནས་རྒྱབ་གནོན་བྱས་

པར་བརེན་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་རབས་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཉེན་འགན་ཅན་དེ་འདྲའྱི་སྐབས་རང་གྱི་

འགན་འཁུར་དང་དུ་མ་བངས་པར་འཇོག་ཐབས་མ་བྱུང་ཞྱིང་།  ཕན་ལོ་ན་ཆུང་ངུ་ཡྱིན་ཀང་།  ཆུང་

ངུའྱི་དུས་སྐབས་དེ་རྒྱབ་བསྐྱུར་ཐོག  རང་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་རང་གྱི་ལུང་པའྱི་འགོ་འཁྱིད་

ཐོག་ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་རྒྱ་དམར་གྱི་ཁ་ཡ་བྱེད་པའྱི་འགན་འཁུར་དེ་བོ་གཡེང་དང་བཅས་ལེན་

དགོས་བྱུང་།  



(སསྡཀིྡཡུ་ྡྤ(ྡ(སསྡཀིྡམིྡམ(ྡྲ ིཉིསྡདྲོ

155

ལུགས་སོལ་ལྟར་གྱི་མཛད་སོ་སོགས་བྱས་ཏེ་དབང་ཆ་ཚང་མ་བངས།  ཕན་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་

དྲྱིལ་བསྒགས་ཀྱིས་བོད་ནང་བཙོན་པ་ཡོད་ཚད་གོད་བཀྲོལ་རང་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན།  སྐབས་

འདྱིར་ཕན་གྱི་གཅེན་པོ་རྒན་ཤོས་ཤར་ཕོགས་ནས་ལྷ་སར་འབྱོར།  ཁོང་ནྱི་ང་ཚོ་སྐྱེས་པའྱི་གྲོང་

གསེབ་ཉེ་སྐོར་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའྱི་མཁན་པོ་གནང་དུ་ཕེབས།  རྒྱ་མྱིའྱི་དབང་འགོ་ཁོང་མཁན་པོ་

གནང་སའྱི་ས་ཁུལ་དེར་ཅང་ཀེ་ཤའྱི་གཞུང་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ར་སྤུ་ཧྥང་གྱི་དབང་ཆ་ཤོར་བ་དང་།  གཞུང་

གསར་པ་རྒྱ་དམར་གྱི་དཔུང་དམག་འབྱོར་བ་གཅེན་པོས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད།  ཁོང་ནས་ཟྱིང་

འཁྲུག་དང་།  བཙན་གནོན།  དངངས་སྐྲག་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་ལོ་གཅྱིག་གཟྱིགས་པ་དེའྱི་ནང་རྒྱ་

དམར་ཚོས་བརོད་གསལ་དུ།  ང་ཚོས་མྱི་མང་སྐྱོང་བ་དང་།  ཆོས་དད་རང་དབང་སྤོད་ཆེད་ཡོང་

ཚུལ་བརོད་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཆ་འཕོགས་པ་དང་།  རང་ཉྱིད་སྲུང་སྐྱོབ་བམ་བཙན་འོག་ཏུ་

བཞག་སྟེ་དམར་པོའྱི་ལྟ་སྤོད་སློབ་སྦོང་མུ་མཐུད་དུ་གནང་དགོས་བྱུང་།  

མཐར་རྒྱ་མྱིས་ཁོང་ལ་བརོད་རྱིགས་སུ།  བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ལ་བརེན་ང་ཚོས་བོད་ཡོངས་

རྫོགས་བངས་ཏེ་བོད་གུང་བན་རྱིང་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡྱིན་ལུགས་བརོད་ཅྱིང་།  དེ་ནས་ཁོང་ལྷ་

སར་རྒྱ་དམར་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལྟ་བུར་བཏང་སྟེ་ང་དང་།  ངའྱི་གཞུང་རྒྱ་དམར་གྱི་དབང་འགོ་ཏུ་ཞུགས་

རྒྱུའྱི་འབོད་བསྐུལ་བྱེད་དགོས་མངགས་འདུག  གལ་སྱིད་ཁོང་ནས་ལས་དོན་དེ་འགྲུབ་ན་བོད་ཀྱི་

གོ་མྱིང་མཐོ་བ་ཞྱིག་སྤོད་རྒྱུའྱི་ཁས་ལེན་བྱས་འདུག་པར་ཁོང་གྱིས་དེ་ལྟར་ཡོང་མྱིན་བརོད་ཀང་།  

དེ་ལ་མཐའ་བཀག་བྱས་ན་སོག་ཉེན་ཡོད་པར་མཐོང་བ་མ་ཟད།  རྒྱ་མྱིའྱི་འཆར་དོན་རྣམས་ཕན་

ལ་བརོད་དགོས་པ་ཁོང་གྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་པ་ཡང་དྲན་ཏེ་དེ་ལ་མོས་མཐུན་བྱེད་ཁུལ་བྱས་འདུག  

དེས་རྒྱ་མྱིའྱི་མྱིག་འགོ་ནས་ཐར་ཏེ་ལྷ་སར་འབོྱར་རེས་རྒྱ་མྱིའྱི་ཉེན་ཁ་ཇྱི་ཡོད་ང་ཚོར་ཞྱིབ་གསལ་

གསུང་གྱི་འདུག  

སྐབས་དེར་བོད་དོན་འདྱི་དག་བཀའ་ཤག་ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཞུས་འབས་སྒུག་སོད་

རྱིང་ངའྱི་བསམ་པར།  ཐོག་མའྱི་ལས་དོན་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་སྟོན་ལྟར་ཞྱི་མོལ་འགྲྱིགས་ཐབས་

བྱ་རྒྱུ་དང་།  རྒྱ་མྱི་ནས་གནོད་འགལ་ཇེ་ཆེར་མ་བཏང་གོང་ཞྱི་འཕོས་ཡོང་ཐབས་བྱས་ན་སྙམ་སྟེ།  

ཆབ་མདོའྱི་དམག་དཔོན་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡྱི་གེ་བཏང་བའྱི་ནང་།  ང་ལོ་ན་མ་སོན་བར་
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བོད་དང་།  རྒྱ་ནག་དབར་ལ་འབེལ་ལམ་སྡུག་པོ་བྱུང་ཡང་ད་ཆ་ཕན་རང་ནས་ལས་འགན་བངས་

པར་བརེན་རང་རེའྱི་དབར་སར་གྱི་མཛའ་གྲོགས་འབེལ་ལམ་བཟང་པོ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་འདོད་

ཡོད་ལུགས་དང་།  བོད་དམག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་རྣམས་ཕྱིར་སློག་དགོས་པ།  རྒྱ་དམག་བོད་

སར་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་རྣམས་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་ལུགས་བརོད་པ་ཡྱིན།  

སྐབས་དེར་གནས་ཚུལ་ཉེན་འགན་ཅན་དེར་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཇྱི་ཡོད་ཤེས་རོགས་ཆེད་

བཀའ་ཤག་ནས་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་བསྡུ་འགུགས་བྱས་ཤྱིང་།  ཚོགས་འདུའྱི་བརོད་དོན་ལ་རྒྱ་ནག་

བཅྱིངས་བཀོྲལ་དམག་ནས་ནམ་ཞྱིག་ལྷ་སར་བཙན་འཛུལ་བྱེད་རྒྱུར་བརེན་ངའྱི་ལུས་སོག་ལ་ཉེན་

འགན་མྱི་འབྱུང་ཆེད་གྲོ་མོར་འགྲོ་བསྐྱོད་དགོས་པའྱི་རེ་འདུན་བཏོན་བྱུང་།  སྐབས་དེར་རང་ངོས་

ནས་མྱི་མང་ལ་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་བྱས་ཏེ་སོད་འདོད་ལས།  འགྲོ་རྒྱུར་འདོད་པ་མེད་སྟབས་རེ་

འདུན་དེ་ལ་འདོད་བབས་མ་བྱུང་ན་ཡང་།  བཀའ་ཤག་ནས་བརོད་ནན་ཆེ་བར་བརེན་མཐར་ཐུག་

ཁོང་ཚོའྱི་རེ་འདོད་ལ་ཉན་འཇོག་བྱས་པ་ཡྱིན།  

དཔེར་ན།  ངའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ངེད་རང་ན་གཞོན་གཟུགས་ཐང་ཞྱིག་ཡྱིན་གཤྱིས།  

མྱི་མང་ལ་དཀའ་ཉེན་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་རུང་རང་གྱི་བགོ་སྐལ་མཉམ་དུ་མྱོང་འདོད་ཡོད་ཀང་།  བོད་མྱི་

ཚོས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་སྐུ་སོག་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྩ་ཆེར་འཛིན་ཞྱིང་།  ངས་རང་ཉྱིད་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུའྱི་

བསམ་པ་ལས་ཆེས་ལྷག་པ་མྱི་མང་ནས་བདག་གཅེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརེན་ངས་འགྲོ་

རྒྱུའྱི་གྲ་སྒྱིག་བྱས་ཤྱིང་།  མ་ཐོན་གོང་སྱིད་བོན་གཉྱིས་བསྐོས་པའྱི་གཅྱིག་སེར་མོ་བ་བོ་བཟང་བཀྲ་

ཤྱིས་དང་།  གཅྱིག་ནྱི་ལོ་མང་གཞུང་དོན་བྱས་པའྱི་ཉམས་མྱོང་ཅན་ཀླུ་ཁང་པ་ཡྱིན།  ཁོང་གཉྱིས་

ལ་དབང་ཆ་ཚང་མ་སྤད་དེ་འགན་འཁུར་མཉམ་དུ་ལེན་བཅུག་ཐོག  དོན་གལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པོའྱི་

རྱིགས་མ་གཏོགས་ངོས་ལ་དྲྱི་བསྡུར་མ་དགོས་ཞེས་མངགས་པ་ཡྱིན།  ལོ་བཞྱི་བཅུའྱི་གོང་རྒྱ་མྱིས་

བཙན་འཛུལ་སྐབས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་ཇྱི་ཕེབས་ལྟར་གནས་ཚུལ་ཐབས་རྡུགས་བྱུང་ན་ངོས་རྒྱ་གར་དུ་

འགྲོ་དགོས་ཡོང་རྒྱུར།  ངེད་ཀྱི་མཛོད་སྦུག་ནས་གསེར་དངུལ་ཕན་བུ་གཏོང་དགོས་ཞེས་བཀའ་

བོན་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་གསེར་ཕེ་ལེབ་དང་།  དངུལ་ས་ཕག་གང་འཚམས་ལྷ་ས་ནས་འབས་

ལྗོངས་སུ་བཏང་སྟེ་ལོ་དགུའྱི་རྱིང་བཞག་པ་དེས་མཐར་ང་ཚོར་དགོས་མཁོ་ཆེན་པོ་བྱུང་།  
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མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་ནས་བོད་དོན་སྐོར་གོ་བསྡུར་མྱི་བྱེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་སྡུག་

པོ་ཞྱིག་གོ་ཐོས་བྱུང་བས་ང་ཚོ་བོ་ཕམ་གྱི་གནས་སུ་གྱུར།  མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནྱི་བདེན་

པའྱི་གནས་ཡུལ་ལྟ་བུར་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་།  དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་བརོད་རེས་སུ་འབངས་

ཏེ་བོད་དོན་བདག་མེད་བཞག་པ་ནྱི་ཧ་ལས་པའྱི་བྱ་བཞག་ཡྱིན།  དབྱྱིན་ཇྱི་དང་ང་ཚོ་སར་ནས་

འབེལ་བ་ཡུན་རྱིང་བྱུང་ཞྱིང་།  དབྱྱིན་གཞུང་གྱི་ལས་བྱེད་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པོའྱི་ས་ནས་ང་ཚོར་

ཕན་ཐོགས་ཀང་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།  ང་ཚོ་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པར་ཆ་འཇོག་དང་།  ཆྱིངས་ཡྱིག་

མཉམ་འཇོག་བྱེད་མཁན་ཡང་དབྱྱིན་ཇྱི་ཡྱིན།  ད་ཆ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་ང་

ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དོགས་འཆར་གྱིས་བོད་ནང་རྒྱ་མྱི་མེད་པར་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་ཙམ་ཕྱིན་

ཀང་།  ད་དུང་རྒྱ་མྱིའྱི་ཁོངས་གཏོགས་མྱིན་ནམ་སྙམ་པ་ལྟ་བུའྱི་བརོད་ཚུལ་སྟོན་པ་དང་།  དེ་

བཞྱིན་རྒྱ་གར་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡང་བོ་ཕམ་འསོ་པ་ཞྱིག་རེད།  རྒྱ་གར་གྱི་བརོད་དོན་ལ་རྒྱ་

ནག་དང་།  བོད་དབར་ཞྱི་འགྲྱིགས་ངེས་པར་ཡོང་རྒྱུ་དང་།  ནང་གྱི་རང་དབང་ཡང་བརན་པོ་བཟོ་

ཐུབ།  དེའྱི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ནྱི་རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་ནང་གོ་བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་འཐེན་དགོས་

ཚུལ་བརོད་འདུག

གོང་དུ་བརོད་གསལ་སུས་ཀང་དྲག་པོའྱི་རོགས་རམ་མྱི་བྱེད་པའྱི་གསར་འགྱུར་དེ་ལས་ཀང་ད་

ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ལ་བོ་ཕམ་ཆེ་བ་བྱུང་ཞྱིང་།  ང་ཚོའྱི་གྲོགས་པོ་ཚོས་བདེན་རྒྱབ་ཞུ་འབོད་

བྱེད་རྒྱུར་ཡང་རོགས་རམ་མ་བྱས་པར་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་བཅྱིངས་བཀོྲལ་དམག་མྱིའྱི་མདུན་དུ་བསྐྱུར་

འཇོག་བྱས་པ་རེད།  ད་ཆ་ལོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་ན་ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་འདྱི་ལྟ་བུར་ཚུད་པ་ལ་ང་ཚོ་རང་

གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱིས་གྲོགས་རམ་ཇྱི་བྱས་ཀང་གསལ་པོ་མཐོང་ཐུབ།  ༡༩༡༢  ལོ་ང་ཚོར་རང་དབང་

རང་བཙན་གཙང་མ་ཐོབ་པའྱི་སྐབས་སུ་རང་ཉྱིད་གཅྱིག་པུར་སོད་རྒྱུ་དེར་འདོད་ཁེངས་བྱུང་སྟེ།  

ང་ཚོ་རང་དབང་རང་བཙན་ཡྱིན་པ་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་ཁུངས་སྐྱེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་

བསམ་བོ་འཁོར་བ་མ་བྱུང་།  ང་ཚོར་གནས་ཚུལ་སྡུག་པོ་འདྱི་ལྟར་མ་བྱུང་གོང་ང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་

ལྷན་ཚོགས་སམ།  མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ཞུགས་འཐུས་བརོད་པའམ།  ཡང་ན།  རྒྱལ་ཁབ་

ཆེ་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་ང་ཚོའྱི་ཕྱི་འབེལ་སྐུ་ཚབ་བཏང་ཡོད་ན།  ང་ཚོར་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པ་
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འདྱི་དག་ཚང་མས་ཁས་ལེན་རོྩད་མེད་དུ་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  

བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་གསལ་པོ་འདྱི་དག་སར་དུས་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་སྐབས་བཞག་པའྱི་ཆྱིངས་

ཡྱིག་རྙྱིང་པ་ཚོར་དྲན་འཁྲུལ་གོ་བསྡུར་བྱེད་པའྱི་སྒྱིབ་གཡོག་འདྱི་འདྲར་ཚུད་མྱི་ཐུབ།  འཛམ་གྱིང་

འདྱི་དག་ཆེས་ཆུང་ངུར་གྱུར་ཏེ་མྱི་རྱིགས་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་གཞན་ལ་འཚེ་གནོད་མེད་པར་སར་

བཞྱིན་རང་ཉྱིད་གཅྱིག་པུར་སོད་ཐབས་མེད་པའྱི་སློབ་སྦོང་དང་ཉམས་མྱོང་ང་ཚོར་དཀའ་སྦོང་

ཆེན་པོའྱི་ངང་བྱུང་པ་རེད།  

ད་ཆ་ཕན་ཚུན་ཞྱི་མོལ་ཐོག་ནས་འགྲྱིགས་ཐབས་ལས་བྱེད་ཐབས་གཞན་མེད་པར་བརེན་ང་ཕོད་

ལ་ཁོང་གྱི་ཞུ་མོས་ལྟར་ང་ཚོས་དབང་ཆ་སྤོད་གཏན་འཁེལ་ཏེ།  ང་ཕོད་ནས་ལྷ་སར་བཏང་བའྱི་

དཔོན་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་ང་དང་།  ངའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕྱིར་ལན་བསྐུར་བའྱི་ནང་།  རྒྱ་དམག་ད་ལྟ་

ཡོད་པ་ལས་ལྷག་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་གཞྱི་རྩར་བཟུང་སྟེ་འཕོས་མོལ་བྱ་དགོས་མངགས་ཡོད།  ང་ཚོའྱི་

བསམ་ཚོད་ལ་ལྷ་སའམ།  རྒྱ་ནག་གྱི་དམག་མྱི་ཡོད་ས་ཆབ་མདོར་འཕོས་མོལ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་།  རྒྱ་

གར་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ནས་འཕོས་མོལ་བྱེད་པར་པེ་ཅྱིང་དུ་འགྲོ་དགོས་བརོད་སྟབས།  

ང་ཕོད་ཀྱི་རོགས་སུ་མྱི་སྣ་བཞྱི་བསྐོ་བཞག་བྱས་ཤྱིང་།  ཁོང་ཚོ་པེ་ཅྱིང་དུ་༡༩༥༡  གྱི་ལོ་འགོར་

འབྱོར་བ་རེད།  

དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་རེས་ཁོང་ཚོ་ལྷ་སར་ཕྱིར་ལོག་ཟྱིན་ནས་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོས་ཇྱི་བྱས་

ཞྱིབ་གསལ་ཤེས་རོགས་མ་བྱུང་ཞྱིང་།  སྐབས་དེར་ཁོང་ཚོས་སྙན་སེང་ཞུ་གསལ།  ཁོང་ཚོ་འབྱོར་

གདོང་རྒྱ་ནག་ཕྱི་འབེལ་བོན་ཆེན་ནས་སྣེ་ལེན་གསོལ་སྟོན་བཤམས་པ་དང་།  དེའྱི་སར་རྒྱ་མྱིའྱི་སྐུ་

ཚབ་ཚོ་ངོ་སྤོད་བྱས་ལུགས།  ཚོགས་འདུ་ཐོག་མར་ཚོགས་ཉྱིན་རྒྱ་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་གཙོ་བོ་ནས་དོན་

ཚན་བཅུ་འཁོད་པའྱི་གྲོས་མཐུན་ཟྱིན་བྱིས་ཤྱིག་སྟོན་པ་ལ་ཉྱིན་མང་གོ་བསྡུར་བྱས་ཤྱིང་།  ང་ཚོའྱི་

སྐུ་ཚབ་ཚོས་བོད་རང་བཙན་ཡྱིན་ལུགས་བརོད་དེ་ཁུངས་སྐྱེལ་མང་པོ་བྱས་ཡོད་ཀང་།  རྒྱ་མྱིས་

དོ་སྣང་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པར་མཐའ་མར་རྒྱ་མྱིས་བཟོ་བཅོས་ཀྱིས་གྲོས་མཐུན་ཟྱིན་བྱིས་དོན་ཚན་

བཅུ་བདུན་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཏོན་ཏེ་དེ་ལྷག་བྱེད་ཐབས་མེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཅྱིང་།  དེ་ལ་ང་

ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་བསམ་འཆར་འདོན་པ་དང་།  བཟོ་བཅོས་བྱེད་མ་བཅུག་པའྱི་ཐོག  ཁོང་ཚོར་
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དམའ་འབེབས་དང་།  ཚིག་རྩུབ་བརོད།  ཁོང་ཚོའྱི་ལུས་སོག་ལའང་འཇྱིགས་སྣང་བསྐུལ།  བོད་མྱི་

མང་ཐོག་ཏུ་ཡང་དྲག་ཤུལ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཏེ་ང་དང་།  བོད་གཞུང་ལ་དྲྱི་སྐོར་

བྱེད་དུ་བཅུག་མྱི་འདུག  

བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་གཞྱི་རྩར་བཟུང་སྟེ་བཞག་པའྱི་གྲོས་མཐུན་དེ་ནྱི་བདེན་འབེལ་

ནམ་ཡང་མྱིན།  ཁོང་ཚོ་གཞན་གྱི་དབང་འཛིན་འགོ་མ་ཚུད་ན་ང་དང་།  ངའྱི་གཞུང་ལ་དྲྱི་བསྡུར་

མ་བྱས་པར་ཁས་ལེན་འདྱི་ལྟར་བྱེད་མྱི་སྱིད།  ང་ཕོད་ནྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་བཙོན་པ་བྱས་ཏེ་ཡུན་རྱིང་སོང་

ཞྱིང་།  སྐུ་ཚབ་གཞན་ཚོ་ཡང་བཙོན་པ་དང་ཆ་མཐུན་ཡྱིན།  ཁོང་ཚོར་སློབ་སྟོན་བྱེད་མཁན་མ་

བྱུང་སྟབས་མཐར་དབང་མེད་དུ་གྲོས་མཐུན་དེར་མྱིང་ཡྱིག་བཀོད་འདུག  ཡྱིག་ཆ་ཁུངས་གཏན་

ཡོང་ཆེད་དམ་ཕྲུག་རྒྱག་དགོས་པར་ཁོང་ཚོས་ཀ་ཀོར་བརོད་སྟབས་རྒྱ་མྱིས་པེ་ཅྱིང་དུ་བོད་ཀྱི་

རགས་ཐེལ་འདྲ་བརྫུས་བཟོས་ཏེ་ང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོར་ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ཕབ་བཅུག་པ་རེད།  

ང་དང་།  ངའྱི་གཞུང་ལ་གྲོས་མཐུན་མྱིང་རགས་བཀོད་ཚུལ་མ་བརོད་ཀང་།  པེ་ཅྱིང་རླུང་འཕྱིན་

ནང་ང་ཕོད་ཀྱིས་དྲྱིལ་བསྒགས་བྱས་པ་ཞྱིག་ནས་ང་ཚོར་ཐོག་མར་གོ་ཐོས་ཤེས་རོགས་བྱུང་སྟེ་ཧ་

ལས་བྱུང་།  གྲོས་མཐུན་དེའྱི་ནང་རྒྱ་མྱི་གུང་བན་གྱི་དྲྱིལ་བསྒགས་མང་པོ་བཅུག་པ་དང་།  དོན་

གནད་འགའ་ཤས་རྩ་བ་ནས་མྱི་བདེན་པ་དང་།  འགའ་ཤས་ཆ་ཚང་བདེན་འབེལ་མྱིན་པ་བཀོད་

ཡོད་པ་མ་ཟད།  དོན་ཚན་དེ་ཚོའྱི་ནང་ང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་ལས་སྡུག་པ་དང་།  བཙན་གནོན་ཆེ་བ་

འདུག  

གྲོས་མཐུན་དེའྱི་གེང་གཞྱིའྱི་ནང་།  ལོ་བརྒྱ་ཕག་ལྷག་ཙམ་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

བཙན་ཤུགས་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནང་འཛུལ་ཏེ་མགོ་གཡོག་དང་།  དཀྲུགས་ཤྱིང་བྱས་པའྱི་འབས་

བུར་བོད་མྱི་མང་ཚེ་གཡོག་དང་།  སྡུག་བསལ་དུ་ཚུད་ལུགས་ཁུངས་མེད་ཀྱི་བརོད་ཚིག་བཀོད་

ཡོད་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བཅྱིངས་བཀྲོལ་དམག་བོད་དུ་བཏང་ལུགས།  དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ནྱི་བཙན་རྒྱལ་རྱིང་ལུགས་པའྱི་བཙན་ཤུགས་བོད་ནས་མཐར་སྐྲོད་གཏོང་ཆེད་དང་།  བོད་མྱི་

མང་བཙན་དབང་ལས་གྲོལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་མྱི་མང་ཁྱྱིམ་ཚང་ཆེན་པོའྱི་ནང་ལོག་ཆེད་བཅས་ཡྱིན་ཚུལ་
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བརོད་ཅྱིང་།  

དོན་གནད་འདྱི་ནྱི་གྲོས་མཐུན་གྱི་དོན་ཚན་དང་པོའྱི་ནང་དུ་ཡང་བཀོད་འདུག  གྲོས་མཐུན་ནང་།  

བོད་མྱི་མང་ཆྱིག་སྒྱིལ་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཙན་ཤུགས་བོད་ནས་མཐར་སྐྲོད་

བཏང་སྟེ་བོད་མྱི་རྣམས་རང་གྱི་མེས་པོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁྱྱིམ་ཚང་ཆེན་པོའྱི་ནང་ལོག་དགོས་ཞེས་བྱིས་

འདུག  ༡༩༡༢  ལོར་བོད་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་མྱི་མཐར་སྐྲོད་བཏང་བ་ནས་བཟུངས་བོད་ནང་ཕྱི་

རྒྱལ་གྱི་བཙན་ཤུགས་རྩ་བ་ནས་མེད་སྟབས་གནས་ཚུལ་དེ་ཀོག་དུས་ང་ཚོ་བོ་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་།  

དོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་བོད་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་ནས་བཅྱིངས་བཀོྲལ་དམག་བོད་དུ་ཡོང་རྒྱུར་

རོགས་རམ་བྱས་ཏེ་ཡུལ་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་བརན་དུ་གཏོང་དགོས།  ཞེས་འཁོད་པ་འདྱི་དག་ནྱི་ང་

ཚོས་ང་ཕོད་ལ་སྤད་པའྱི་དབང་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཞྱིག་རེད།  དོན་ཚན་བརྒྱད་པར།  བོད་དམག་

རྣམས་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ།  དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་ཕྱི་འབེལ་དབང་ཆ་རྣམས་

འཕོག་ཡོད་པ་རེད།  

བོད་མྱི་སུས་ཀང་ཁས་ལེན་བྱེད་ཐབས་མེད་པའྱི་དོན་ཚན་འདྱི་དག་གྱི་བར་ལ་རྒྱ་མྱིས་ཁས་ལེན་

བྱས་པ་མང་པོ་བྱིས་ཡོད་པ།  དཔེར་ན།  བོད་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་ཆབ་སྱིད་སྐྱོང་སྟངས་བསྒྱུར་བཅོས་མྱི་

བྱེད་པ་དང་།  ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་གོ་གནས།  ལས་དོན།  དབང་ཆར་བསྒྱུར་བཅོས་མྱི་བྱེད་པ།  ཆོས་

དད་རང་མོས།  དགོན་ཁག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ།  ཡུལ་གོམས་གཤྱིས་ལུགས་ལ་བརྩྱི་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ།  སོ་

ནམ་ཡར་རྒྱས་དང་།  མྱི་མང་གྱི་འཚོ་ཐབས་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ།  མྱི་མང་ལ་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་

བཅོས་བསྒྱུར་མྱི་བྱེད་པ་བཅས་བཀོད་ཡོད་ཀང་།  རང་གྱི་ལུང་པ་དང་།  རྒྱལ་ཁབ་རྩ་བརླག་འགྲོ་

རྒྱུར་བརེན་ཁས་ལེན་དེ་ཚོར་དགའ་སྤོ་སྐྱེ་འོས་པ་མ་ཡྱིན་ཡང་།  ང་ཚོར་མཛའ་གྲོགས་མེད་སྟབས་

བོ་ཕམ་ཇྱི་བྱུང་སྡུག་གོམས་བྱས་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་རེ་འདོད་མ་བསྒྲུབ་མཐུ་མེད་ལས།  བྱ་ཐབས་གང་

ཡང་མེད་ཅྱིང་ཁོང་ཚོས་བཀོད་པའྱི་གྲོས་མཐུན་གྱི་འཇམ་མཁས་ཚོར་སོར་གནས་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་

བྱེད་རྒྱུ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན།  

གྲོས་མཐུན་ལ་མྱིང་རགས་བཀོད་རེས་རྱིང་མྱིན་ང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་རླུང་འཕྱིན་བཏང་འབོྱར་
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དུ༑  རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་དཔོན་ཀྲང་ཅྱིན་ཨུར་ལྷ་སའྱི་སྐུ་ཚབ་བསྐོས་ཚུལ་གསལ་ཞྱིང་།  ཁོང་བོད་

ཤར་ཕོགས་བརྒྱུད་ནས་མྱིན་པར་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  སྐབས་དེར་ཕན་བོད་ཀྱི་ས་

མཚམས་ནང་གྲོ་མོར་ཡོད་ཅྱིང་།  གྲོ་མོ་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ཁར་ཡོད་སྟབས་ཁོང་བོད་

སར་གོམ་པ་སོས་འཕལ་ཕན་ནས་ཐུག་འཕད་བྱེད་དགོས་པ་གསལ་པོ་ཡོད།  སར་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་

དཔོན་ནམ།  དམག་དཔོན་གཞན་དག་མཐོང་མྱོང་མེད་ཀང་དམྱིགས་བསལ་མཐོང་འདོད་གང་

ཡང་མེད།  ཁོང་གྱིས་མཛའ་བརྩེ་དང་དྲག་ཤུལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་སྟོན་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡང་

སུས་ཀང་ཚོད་དཔག་དཀའ་བ་ཞྱིག་རེད།  གྲོས་མཐུན་དེར་མྱིང་རགས་བཀོད་རེས་ངའྱི་ཞབས་

འབྱིང་འགའ་ཤས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་བརན་པོའྱི་ཆེད་དུ་ཕྱིས་སྐྱོན་མེད་པར་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིན་ན་

ལེགས་པར་མཐོང་ཞྱིང་།  དེ་སྐོར་ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་གེང་རྩོད་མང་པོ་བྱས་མཐར་དམག་དཔོན་

དེ་མ་འབྱོར་བར་སྒུག་སོད་ཀྱིས་ཁོང་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ལ་བརག་དཔད་བྱེད་རྒྱུ་བྱས།  གྲོ་མོར་ཁོང་ལ་

ངའྱི་ཞབས་འབྱིང་འགའ་ཤས་ནས་སྣེ་ལེན་བྱས་ཤྱིང་།  ཕན་དེའྱི་ཉེ་སྐོར་དགོན་པ་ཞྱིག་ཏུ་བསད་

ཡོད་པ་དགོན་པའྱི་རྩེའྱི་གཟྱིམ་ཆུང་ཞྱིག་ཏུ་ཁོང་ལ་མཇལ་འཕད་བྱེད་རྒྱུ་བྱས།  ཁོང་ནས་ཕན་

དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོག་ནས་འཕད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱས་སྟབས་བོད་ལུགས་ལ་གདན་མཐོ་དམན་

སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་སེལ་ཆེད་ཚང་མར་སོད་སྟེགས་གོ་སྒྱིག་བྱས་པ་རེད།  སྐབས་དེར་

ཁོང་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་ངས་ཕ་མ་ནས་བལྟས་པར།  དེ་དུས་བསམ་ཚུལ་ཇྱི་བྱུང་དྲན་པོ་མྱི་

འདུག་ཀང་།  ང་ཚོའྱི་དཔོན་རྱིགས་གོན་ཆས་དམར་སེར་གོན་པ་ཚོའྱི་ཁོད་དུ་རྒྱ་གོས་འུང་མདོག་

དང་།  ཀེབ་ཞྭ་ཉྱི་སྒྱིབ་ཅན་གོན་པའྱི་མྱི་ཕལ་བ་གནད་མེད་ལྟ་བུ་གསུམ་འདུག  མྱི་ཕལ་བ་ནྱི་བོད་

མྱི་རྣམས་དེ་ལྟར་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་།  གནད་མེད་ནྱི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཞྱིག་རེད།  

འནོ་ཀང་།  ཁོང་ཚོ་དགོན་ནང་ཕན་གྱི་སོད་སར་འབྱོར་སྐབས།  དམག་དཔོན་དེ་མཛའ་བརྩེའྱི་

རྣམ་འགྱུར་ཅན་མྱི་ཆེན་པོའྱི་ཉམས་དང་རྣམ་འགྱུར་མེད་པ་ཞྱིག་འདུག  མྱི་གཞན་གཉྱིས་ནྱི་ཁོང་

གྱི་ལས་རོགས་དང་སྐད་བསྒྱུར་རེད།  ཁོང་གྱིས་མའ་ོཙེ་ཏུང་གྱི་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་སྤད་བྱུང་བའྱི་ནང་གྲོས་

མཐུན་གྱི་བརོད་ཚིག་ལྟར་མེས་པོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁྱྱིམ་ཚང་ཆེན་པོའྱི་ནང་དུ་ལོག་རྒྱུ་སོགས་འཁོད་

འདུག་ཅྱིང་།  བརོད་ཚིག་དེ་ལ་དེ་དུས་ནས་མྱི་འདོད་པ་ཞྱིག་ཡོད།  སྐད་བསྒྱུར་དེ་བརྒྱུད་ནས་
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ཀང་དེ་དག་ཡང་བསྐྱར་ཟེར་གྱི་འདུག  ཁོང་ལ་མགྲོན་ཇ་བཏང་།  ང་ཚོའྱི་སེམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

མ་ཤེས་པར་བལྟ་མཁན་ཡོད་ན་མཇལ་འཕད་དེ་མཛའ་མཐུན་ཆེ་མདོག་ཁ་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་རེད།  

ཁོང་ལྷ་སར་འབྱོར་སྐབས་གྲ་འགྲྱིགས་པོ་རང་བྱུང་མྱི་འདུག  ཁོང་ལ་སྐུ་མགྲོན་ལྟ་བུའྱི་སྣེ་ལེན་

གང་ཟབ་ཞུ་དགོས་ཕན་ནས་བཀའ་ཤག་ཏུ་མངགས་པ་ལྟར་འོས་བབས་ཀྱི་མཛད་སོ་གྲ་སྒྱིག་བྱས་

ཏེ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་བཀའ་བོན་གཉྱིས་ནོར་གྱིང་བརྒལ་ཏེ་ཕྱིན་ཐོག  ཕྱི་

ཉྱིན་སྱིད་བོན་དང་།  བཀའ་ཤག་ནས་ཁོང་ལ་གསོལ་སྟོན་ཕུལ་འདུག་ཀང་།  གྲ་སྒྱིག་དེ་ཚོས་

ཁོང་འདོད་ཁེངས་མ་བྱུང་བར་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལ་འསོ་པའྱི་གྲ་སྒྱིག་མ་བྱུང་ཞེས་

བརོད་པ་རེད།  དེར་བརེན་ང་ཚོས་ཐོག་མའྱི་མཐོང་སྣང་ལྟར་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་མེད་པ་ཤེས་རོགས་

བྱུང་།  གནས་ཚུལ་དེ་འདྲའྱི་མུར་ཕན་ལྷ་སར་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཏེ།  རྒྱ་དམར་གྱི་དྲག་པོའྱི་དམག་

ཤུགས་རྣམས་ཀང་མཐོང་བ་རེད།  

དམག་དཔོན་ཀྲང་ཅྱིན་ཨུ་འབོྱར་ཏེ་ཟླ་བ་གཉྱིས་རེས་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔོན་དམག་སུམ་སྟོང་ཙམ་ལྷ་སར་

འབྱོར།  དེ་རེས་དམག་འབོར་གོང་ཙམ་ཞྱིག་འབྱོར་ཞྱིང་།  དམག་དཔོན་ནྱི་ཀྲང་གོ་ཧ་དང་།  ཐན་

ཀོན་སན་རེད།  སྐབས་དེར་ལྷ་ས་བའྱི་མྱི་ཕལ་བ་རྣམས་ནས་དམྱིགས་བསལ་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་མ་

བྱས་ཤྱིང་།  རང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཉམས་དམས་བྱུང་དུས་མྱི་ཕལ་བ་ཚོའྱི་སྤོད་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་

ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་པ་བྱུང་།  ཟ་ཆས་དང་།  སོད་ས་དགོས་ཚུལ་བརོད་ནས་མ་གཏོགས་ཐོག་མའྱི་

ཆར་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔོན་རྱིགས་དང་།  ང་ཚོའྱི་གཞུང་དབར་འབེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཁོང་

ཚོས་དེ་ལྟར་དགོས་ཚུལ་བརོད་པ་དེས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བྱུང་།  

དེ་ནས་རྒྱ་མྱིས་ས་ཁང་གཡར་ལེན་དང་།  སྤུས་ཉོ་བྱས།  ནོར་གྱིང་བརྒལ་ཙམ་གྱི་གཙང་པོའྱི་འཁྱིས་

སུ་དབྱར་དུས་སྤོ་སྐྱྱིད་གཏོང་ཡུལ་ལྷ་ས་བ་ཚང་མས་དགའ་བོ་བྱེད་པའྱི་ས་ཆ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་

པ་དེར་རྒྱ་མྱིའྱི་སོད་སར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཟོས།  ཁོང་ཚོས་འབྲུ་ཀྲོན་སྟོང་ཕག་གཉྱིས་གཡར་དགོས་

བརོད་པའྱི་ཁྱོན་འབོར་དེ་ཙམ་གཞུང་ནས་འབེལ་མཚུངས་ནས་གཡར་གཏོང་མ་ཐུབ་སྟབས་

དགོན་ཁག་དང་།  སེར་འབྲུའྱི་རྱིགས་ནས་གཡར་ལེན་བྱས།  ཟ་ཆས་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་གཞན་དག་
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མང་པོ་དགོས་ལུགས་བརོད་དེ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་གྱི་མཐུན་རྐེན་ལ་དཀའ་ངལ་བཟོས་ཤྱིང་།  རྱིན་

གོང་རྱིམ་འཕར་དུ་ཕྱིན་པ་རེད།  དེ་རེས་དམག་དཔོན་གཞན་ཞྱིག་དང་།  མྱི་གྲངས་སྟོང་ཕག་

བརྒྱད་ནས།  བཅུ་ཙམ་བར་འབྱོར་ཏེ་ཁོང་ཚོས་སོད་སར་ཁག་གཅྱིག་ཟྱིན།  ཁོང་ཚོར་བཟའ་བཅའ་

དགོས་ཚུལ་གྱི་འཁུར་ལྗྱིད་འགོ་ང་ཚོའྱི་སྟབས་བདེའྱི་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྒུད་དུ་སོང་།  རྒྱ་མྱི་

ཚོས་གང་ཡང་འཁྱེར་མེད་ཅྱིང་།  དགོས་མཁོ་རྣམས་ང་ཚོའྱི་ཕན་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལེན་ཤག་བྱས་

པར་བརེན་གོ་བུར་དུ་འབྲུ་རྱིགས་བཟའ་བཅས་རྣམས་ཀྱི་རྱིན་གོང་ལྡབ་བཅུ་དང་།  མར་གོང་ལྡབ་

དགུ་ཙམ།  དངོས་རྱིགས་གཞན་ལ་རྱིན་གོང་ལྡབ་གཉྱིས་གསུམ་ཙམ་འཕར་སྟབས་ལྷ་སའྱི་མྱི་ཚོར་

སོན་མེད་མུ་གེའྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་སོན་པའྱི་བསམ་བོ་ཐོག་མ་དེ་འཁོར་ཞྱིང་།  རྒྱ་མྱི་ལ་མྱི་དགའ་བའྱི་

རྣམ་འགྱུར་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ནས།  བུ་ཕྲུག་ཚོས་སྐད་ཅོར་དང་།  རྒྱ་དམག་ལ་རོ་འཕེན་པ་སོགས་བྱས།  

མྱི་རྒན་པ་ཚོས་ཀང་བཟོད་སོམ་དཀའ་བའྱི་རགས་མཚན་སྟོན་གྱི་ཡོད་འདུག  བཀའ་ཤག་ཏུ་བདེ་

སྡུག་ཞུ་འབོད་བྱེད་མཁན་མང་པོ་བྱུང་ཡང་།  བྱེད་ཐབས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།  རྒྱ་དམག་

རྣམས་བཅའ་སོད་བྱས་ཏེ།  ཁོང་ཚོས་ང་ཚོའྱི་བསམ་འཆར་དང་ལེན་དང་།  གཞུང་ལ་རོགས་རམ་

བྱེད་རྒྱུ་ལྟ་ཅྱི།  ཁོང་ཚོའྱི་དགོས་མཁོ་ཉྱིན་བཞྱིན་ཇེ་མང་དུ་སོང་།  འབྲུ་ཀྲོན་ཉྱིས་སྟོང་དགོས་ཚུལ་

བརོད་པ་ཡང་ང་ཚོའྱི་ཐབས་འཚོལ་བྱེད་དགོས་པ་བྱུང་བའྱི་མྱིང་ལ་བུ་ལོན་བཏགས་ཤྱིང་།  ཚབ་

སྐྱྱིན་བོད་དུ་བཟོ་གྲྭ་བཙུགས་ཏེ་སྤོད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་དམག་དཔོན་ཚོས་བརོད་ཀང་།  དེ་དག་ལག་

ལེན་བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད།

བོད་ནང་གནས་ཚུལ་སྡུག་པོ་ནས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་མུར་ལྷ་སའྱི་ནང་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔོན་རྱིགས་མང་པོ་

འབྱོར་ཞྱིང་།  ཀྲང་ཅྱིན་ཨུ་ནས་ཚོགས་འདུ་ཡུན་རྱིང་ཚོགས་བཅུག་པའྱི་ནང་།  བཀའ་བོན་ཚོ་

འབོད་འགུགས་བྱས་ཤྱིང་།  མྱི་མང་ལ་ངེས་པར་དགོས་མཁོ་གལ་ཆེའྱི་རྱིགས་དང་།  བཙན་འཛུལ་

མཁན་གྱི་རེ་འདུན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཉེ་སྙོམས་བྱེད་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་དེ་སྱིད་བོན་ཀླུ་ཁང་པར་བབས་པ་

རེད།  ཁོང་ནས་བརོད་དོན།  བོད་མྱི་རྣམས་སྙོམ་ཆུང་ཆོས་བྱེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་ཡུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་

རང་ཉྱིད་ལྡེངས་ཙམ་ལས་མེད།  ཁ་ལྷག་ཕན་བུ་ཡོད་རྱིགས་ནས་རྒྱ་དམག་རྣམས་ལ་ཟླ་བ་རེ་ཟུང་

ལས་མྱི་ལྡེངས།  གོ་བུར་དུ་ཐོན་སྐྱེད་མང་པོ་བཟོ་མྱི་ཐུབ།  ལྷ་སར་དམག་ཤུགས་ཆེན་པོ་འདྱི་འདྲ་
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ཉར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད།  ཁྱེད་ཚོས་ཡུལ་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་ན་དཔུང་དམག་རྣམས་ས་

མཚམས་སུ་གཏོང་དགོས།  གྲོང་ཁྱེར་ནང་དཔོན་རྱིགས་འགའ་ཤས་དང་།  སྐུ་སྲུང་གང་འཚམས་

བསད་ན་འགྲྱིགས་ཞེས་བསམ་ཚུལ་རྣམས་ཞུམ་མེད་གསལ་པོར་བརོད་འདུག  

རྒྱ་མྱིས་ཐོག་མའྱི་ཆར་ལན་འདེབས་མཁས་པོ་བྱས་ཏེ་དམག་དཔོན་ཀྲང་ཅྱིན་ཨུས་བརོད་གསལ།  

ང་ཚོའྱི་གཞུང་ནས་གྲོས་མཐུན་ལ་མྱིང་རགས་བཀོད་གསལ་ལྟར་རྒྱ་དམག་བོད་དུ་འཇོག་དགོས་

ཤྱིང་།  སོད་ས་དང་།  ཟ་ཆས་སྤོད་དགོས།  ཁོང་ཚོ་ནྱི་བོད་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་རྒྱས་དང་།  བཙན་

རྒྱལ་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་བཙན་ཤུགས་འོག་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཆེད་ཡོང་བ་ཡྱིན།  བོད་དོན་རྣམས་

རང་མགོ་ཐོན་པ་དང་།  ས་མཚམས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་བོད་མྱིས་བྱེད་ཐུབ་ན་རྒྱ་དམག་རྣམས་རྒྱ་ནག་

ཏུ་ཕྱིར་ལོག་ཕྱིན་པས་ཆོག་ཅེས་དང་།  ཁྱོད་ཚོ་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་རང་པའྱི་སྟེང་ལངས་ཐུབ་ན་ང་ཚོར་

སོད་གྲོགས་བརོད་ཀང་སོད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་སོགས་བརོད་འདུག  

ཀླུ་ཁང་པས་བརོད་གསལ།  ང་ཚོའྱི་ས་མཚམས་སུ་ཉེན་ཁ་བཟོ་མཁན་རྒྱ་མྱི་མ་གཏགོས་མེད།  ང་

ཚོ་རང་མག་ོཐོན་ནས་ལ་ོབརྒྱ་ཕག་མང་པ་ོཕྱིན་སངོ་།  ཞེས་དང་།  ཡང་ཚོགས་འདུ་གཞན་ཞྱིག་ལ་

ཁོང་ནས་དམག་དཔནོ་དེར་བརདོ་གསལ།  ཁྱདོ་ཚོ་བདོ་དུ་རགོས་རམ་ཆེད་ཡངོ་ཚུལ་བརདོ་མུས་

ཀང་།  ད་ཕན་རགོས་རམ་གང་ཡང་བྱས་མ་སངོ་བ་མ་ཟད།  རྒྱ་མྱི་བདོ་དུ་ཡདོ་པ་ཙམ་གྱིས་ང་ཚོར་

དཀའ་ངལ་ཡངོ་གྱི་འདུག  རྒྱ་མྱིས་ལས་ཀ་ཇྱི་བྱས་ལ་མྱི་མང་ནས་ཁོང་ཁོ་དང་།  འདདོ་པར་མྱི་

འབབ་པ་ཤུགས་ཆེར་འགྲ་ོབཞྱིན་འདུག  ཡང་ཁོང་ནས།  སྤྱིར་བཏང་གནད་གལ་མེད་ཀང་།  ང་

ཚོར་གནོད་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་གྲངོ་ཁྱེར་ལྷ་སའྱི་ཉེ་སྐརོ་སེམས་ཅན་གྱི་རུས་པ་མེར་བསེགས་གཏངོ་བ་

འདྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཆསོ་དད་ལ་གནདོ་ཅྱིང་།  འདྱི་ལ་མྱི་དགའ་བ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བརདོ་འདུག

དེར་ཀྲང་ཅྱིན་ཨུས།  མྱི་མང་ནས་དགའ་བོ་མྱི་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་གོ་བསྡུར་མ་བྱས་པར་དགའ་བོ་

མྱི་བྱེད་མཁན་ང་ཚོའྱི་གཞུང་ནས་བཀག་འགོག་བྱེད་དགོས་ཞེས་དང་།  མྱི་མང་ཚོས་ཁོམ་དཀྱིལ་

དུ་རྒྱ་མྱིར་མྱི་དགའ་བའྱི་གླུ་གཞས་ལེན་ཚུལ།  ད་དུང་ཁོང་ནས་བོད་མྱི་ཚོས་རྒྱ་མྱིར་མཐུན་ལམ་

ལེགས་པོ་བྱེད་དགོས་སྐོར་གྱི་ཡྱིག་ཟྱིན་ཞྱིག་ཀླུ་ཁང་པར་སྤད་དེ་འདྱི་བཞྱིན་དྲྱིལ་བསྒགས་བྱ་
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དགོས་བརོད་པར།  ཀླུ་ཁང་པས་ཡྱིག་ཟྱིན་དེ་ཀོག་སྐབས་ཁོམ་དཀྱིལ་དུ་གླུ་གཞས་བཏང་མྱི་ཆོག་

ཅེས་འཁོད་ཡོད་སྟབས་ཁོང་ནས་དེ་ལ་བཟོ་བཅོས་འབེལ་ཆགས་པོ་ཞྱིག་བྱས་འདུག་ཀང་།  ངའྱི་

བསམ་པར་དེ་ལ་རྒྱ་མྱི་ཁོང་ཁོ་ཞྱི་ཐབས་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད།

ཚོགས་འདུ་ཐེངས་མང་དེ་ལྟར་ཚོགས་སྐབས་རྒྱ་མྱིའྱི་བརོད་ནན་ཇེ་ཆེར་ཕྱིན་ཞྱིང་།  རྒྱ་རྱིགས་

རྣམས་བོད་དུ་རོགས་རམ་ཆེད་ཡོང་ཚུལ་གོ་རོགས་གསལ་པོར་ཡོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་།  མྱི་

མང་ནྱི་རྒྱ་མྱིར་རྣམ་འགྱུར་བྱ་སྤོད་ཉྱིན་རེ་ནས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་གྱུར།  མྱི་མང་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་འགོ་འཁྱིད་

ལ་སྐྱོན་བརོད་བྱེད་ཆེད་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དེ་དག་བཀག་འགོག་བྱེད་དགོས་ཞེས་རྒྱ་མྱིས་

བཀའ་ཤག་ཏུ་ཡང་ཡང་བརོད་པ་ལྟར་བཀའ་ཤག་ནས་བཀག་འགོག་བྱས་ཀང་།  མྱི་མང་ནས་

ང་ཚོ་ལོྟགས་ངལ་ཆེ་བས་རྒྱ་མྱི་ཕྱིར་ལོག་འགྲོ་དགོས་ཟེར་བ་སོགས་བྱིས་ཏེ་ཁོམ་ནང་ཡྱི་གེ་སྦར་

འགྲེམས་བྱས་པ་རེད།  དེར་མ་ཟད།  ཚོགས་འདུ་ཚོགས་མྱི་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད་ཀང་།  ཁོང་ཚོས་

ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཚོགས་ཏེ་ཚིག་ཐོ་བཏོན་པའྱི་ནང་།  མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཚུལ་

དང་།  ལྷ་སའྱི་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་ཆེ་ཚུལ།  ལྷ་སར་རྒྱ་མྱི་དཔོན་རྱིགས་འགའ་ཤས་ལས་དམག་

མྱི་རྣམས་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་ལུགས་སོགས་བྱིས་ཏེ་ངོ་བཤུས་གཅྱིག་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་དཔོན་ཚོ་དང་།  

གཅྱིག་བཀའ་ཤག་ལ་སྤད་འདུག  རྒྱ་མྱིས་ཟེར་ན།  དེ་ནྱི་བཙན་རྒྱལ་རྱིང་ལུགས་པས་འགུལ་

བསྐྱོད་བྱས་ལུགས་དང་།  ལྷ་སར་རོྙག་ཁ་བཟོ་མཁན་ཆེད་མངགས་ཡོད་ལུགས་བརོད་ཅྱིང་།  

སྐབས་ཤྱིག་ཀྲང་ཅྱིན་ཨུ་ཁོང་ཁོ་དང་བཅས་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཡོང་སྟེ་བརོད་གསལ།  པེ་ཅྱིང་དུ་མྱིང་

རགས་བཀོད་པའྱི་གྲོས་མཐུན་བརལ་བཤྱིགས་གཏོང་མཁན་གྱི་འགོ་འཁྱིད་ནྱི་སྱིད་བོན་གཉྱིས་

ཡྱིན་ཚུལ་བརོད་འདུག

སྐྱོ་ཤས་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་སྟངས་འདྱི་ཚོ་བཙན་འཛུལ་བྱུང་བའྱི་ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་ཡུལ་

ཁག་ནས་ཤེས་རོགས་ཡོང་གྱི་རེད།  བཙན་གནོན་བྱེད་མཁན་ཚོ་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་ཚུལ་

གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀང་།  དེའྱི་བསམ་ཚུལ་ཇྱི་ཡྱིན་སུས་ཀང་བརོད་པ་དཀའ།  བཙན་གནོན་བྱེད་

ཡུལ་མྱི་མང་ལ་རོགས་རམ་མྱི་དགོས་པ་ཤེས་ནས་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར།  རྒྱ་མྱིས་མྱི་མང་གྱི་འདོད་པ་

མེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་མཐོང་སྟེ་ཕྱིར་ལོག་མ་བྱས་ཤྱིང་།  མྱི་མང་གྱི་རེ་འདོད་ཀང་མ་བསྒྲུབ་པར་
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བཙན་གནོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཁ་གཡོག་རང་ལ་བྱུང་བ་དེ་གཞན་ལ་འགེལ་ས་འཚོལ་ཞྱིང་།  

བོད་ནང་བསྙོན་དཀྲྱི་བྱེད་པས་ཐོག་མ་ནྱི་ཁོང་རང་ཚོའྱི་བསམ་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་བཙན་རྒྱལ་རྱིང་

ལུགས་པ་དང་།  ངའྱི་སྱིད་བོན་ཀླུ་ཁང་པ་ཡྱིན།  འནོ་ཀང་།  བྱེད་སྟངས་དེ་ལ་རེས་འབས་བཟང་

པོ་འབྱུང་བ་དཀའ།  མྱི་མང་མྱི་དགའ་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་དེ་བཙན་ཤུགས་ཀྱིས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ལས་

གནོན་མྱི་ཐུབ།  བཙན་ཤུགས་ཇྱི་ཙམ་བྱས་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་མྱི་དགའ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་

བ་དེ་ཚང་མས་གསལ་པོར་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་རྒྱ་དམར་ནས་ད་ལྟ་ཤེས་རྒྱུར་བསད་ཡོད་པ་རེད།  

གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་ཅན་དེ་འདྲའྱི་སྐབས།  རྣམ་ཀུན་ཕྱི་མྱི་སུ་ཡང་ངའྱི་རྩར་ཡོང་དུས་བཀའ་ཤག་

དང་།  ལས་ཁུངས་གཞན་དག་བརྒྱུད་དགོས་ན་ཡང་།  རྒྱ་མྱིས་དེ་ལྟར་མྱིན་པར་ཐད་ཀར་ཡོང་གྱི་

ཡོད་པ་དང་།  ཐོག་མའྱི་ཆར་ང་དང་ཐུག་འཕད་སྐབས་སྱིད་བོན་གཉྱིས་ནས་ཕན་ལ་སློབ་སྟོན་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་།  སྐབས་ཤྱིག་སྱིད་བོན་བོ་བཟང་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱི་བརོད་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ཀྲང་ཅྱིན་

ཨུ་ཁོང་ཁོ་ཆེན་པོ་ལངས་སོང་།  ང་རང་ལོ་ཚོད་དེ་འདྲར་མྱི་རྒན་ཞྱིག་གྱི་བྱ་སྤོད་དེ་ལྟ་བུ་མཐོང་སྟེ་

ཧ་ལས་བྱུང་།  ངེད་ལོ་ན་ཆུང་ཡང་ཁོང་ཁོ་ཞྱི་འཇགས་བྱེད་དུ་བཅུག  དེ་ནས་ཕན་གཅྱིག་པུ་ཐུག་

འཕད་བྱེད་དགོས་པའྱི་འགོ་འཛུགས་བྱས།  ཁོང་ཚོ་ངའྱི་རྩར་ནམ་ཡོང་སྐབས་སྲུང་དམག་མཉམ་

འཁྱིད་ཀྱིས་སོད་ཁང་སོ་འགག་ཏུ་འཇོག་གྱི་འདུག  དེ་དག་སྤོད་ཚུལ་ངན་པ་ཙམ་ལས་མྱིན་ཡང་

གནས་ལུགས་ཤེས་མཁན་བོད་མྱི་ཚོ་བོ་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱ་མྱི་དང་།  ཀླུ་ཁང་པ་མཐའ་མའྱི་གེང་རོྩད་ཡོང་ས་ནྱི་བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྐོར་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་

གྱི་ཐོག་བྱུང་འདུག  ཀྲང་ཅྱིན་ཨུ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བསྡུ་བསྐོང་

ཐོག  ངའྱི་སྱིད་བོན་དང་།  བཀའ་བོན་རྣམས་འབོད་འགུགས་དང་འབེལ།  རྒྱ་མྱིའྱི་ཞྱི་དྲག་

དཔོན་རྱིགས་མཐོ་རྱིམ་རྣམས་ཀང་འབོད་འགུགས་བྱས་པའྱི་སར་དམག་དཔོན་དེས་བརོད་

གསལ།  བོད་དམག་བཅྱིངས་བཀོྲལ་དམག་ལ་བསྒྱུར་བའྱི་དུས་སུ་བབས་ལུགས་དང་།  དེའྱི་

བྱེད་ཐབས་སུ།  བོད་དམག་གཞོན་ནུ་འདེམས་བསྒྲུགས་ཀྱིས་ལྷ་སར་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་སར་ནང་སློབ་

སྦོང་དུ་གཏོང་དགོས།  དེ་ནས་ཁོང་ཚོ་སོ་སོའྱི་དམག་སར་དུ་ཕྱིན་ཏེ་བྱྱིངས་ལ་སློབ་སྦོང་བྱེད་ཐུབ་

ལུགས་བརོད་པ་རེད།  
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དེ་ལ་ཀླུ་ཁང་པས་སར་ལས་ཤུགས་ཆེས་བརོད་དོན།  བསམ་འཆར་དེ་ནྱི་དགོས་དོན་མེད་ལ་ཁས་

ལེན་ཐུབ་པའང་མ་རེད་ཅེས་དང་།  ཁོང་ནས།  རྒྱ་ནག་ཏུ་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་མྱིང་

རགས་བཀོད་ཚུལ་རྒྱ་མྱི་ཚོས་བརོད་པ་དེ་དག་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་མེད།  གྲོས་

མཐུན་ནང་གྱི་དོན་ཚན་རྣམས་ལ་ནྱི་རྒྱ་དམར་རང་ཉྱིད་ནས་ཡང་ཡང་འགལ་འདས་བྱས།  བོད་

ཤར་ཕོགས་ད་དུང་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་འགོ་ཏུ་ཡོད།  ས་ཆ་དེ་རྣམས་བོད་གཞུང་ལ་སྤོད་དགོས་ཀང་

སྤད་ཡོད་པ་མ་རེད།  བོད་ལ་རྒོལ་འཛིངས་བྱས་པ་ནྱི་བདེན་འབེལ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན།  ཞྱི་བའྱི་གྲོས་

མོལ་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔུང་དམག་དངོས་སུ་ས་ཐོག་ཏུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་རེད།  བོད་དམག་

རྒྱ་དམག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་ཐད་བཅོས་བསྒྱུར་སྐོར་བོད་མྱིར་བཙན་ཤེད་མྱི་བྱེད་པ་གྲོས་མཐུན་ནང་

གསལ་ཡོད།  བཅོས་བསྒྱུར་དེ་ལ་བོད་མྱིས་དགའ་མོས་མྱི་བྱེད་ཅེས་བརོད་ཅྱིང་།  སྱིད་བོན་ཁོང་

རང་ལ་འདོད་བབས་མ་བྱུང་བ་རེད།  

རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་དཔོན་ཚོས་བརོད་གསལ།  དོན་གནད་དེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་མྱིན།  བོད་གཞུང་ནས་

དགག་བྱ་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་དང་།  ཡང་ཁོང་ཚོས་བསམ་འཆར་བཏོན་

གསལ།  བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དེ་རྣམས་བོད་ཀྱི་དམག་སར་ཁག་ནས་ཕབ་སྟེ་རྒྱ་མྱིའྱི་དར་ཆ་འཛུགས་

དགོས་ཚུལ་བརོད་པར།  ཀླུ་ཁང་པས།  རྒྱ་མྱིའྱི་དར་ཆ་བཙུགས་ན་བོད་དམག་གྱིས་ཕབ་ཀྱི་རེད།  

དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ངོ་ཚ་བོ་ཡོང་གྱི་རེད།  ཅེས་དང་།  དར་ཆའྱི་སྐོར་རྩོད་གེང་སྐབས་ཀླུ་ཁང་པས།  

བོད་དུ་རྒྱ་མྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཟྱིན་པར་བརེན་འབེལ་ལམ་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས་ཚུལ་བརོད་

པ་དེར་སྙྱིང་པོ་མེད་པ་ཞྱིག་རེད།  མྱི་ཞྱིག་གྱི་མགོ་ལ་བརྡུངས་ཏེ་ཀ་ལྱི་བཅག་ནས་ཁག་མ་བསྐམ་

པར་ཡོད་མུས་སུ་དེ་དང་ལམ་སེང་གྲོགས་པོ་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ལྟར་རེད་ཅེས་བརོད་པ་དེར་རྒྱ་མྱི་

ཁོང་ཁོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཤྱིང་།  ཉྱིན་གསུམ་ཙམ་རེས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་བྱས་ཏེ་དེ་ཉྱིན་ཚོགས་

འདུ་གྲོལ་འདུག

འཐུས་མྱི་ཚོ་ཡང་བསྐྱར་ཚོགས་འཛོམས་སྐབས།  དམག་དཔོན་ཕན་མྱིང་ནས་ཀླུ་ཁང་པར་བརོད་

གསལ།  ཁྱེད་ནས་ཁར་སང་གསུངས་པའྱི་བཀའ་མོལ་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྱི་འདུག་གམ།  ཞེས་

དགོངས་སེལ་ཞུ་རེས་དྲྱིས་པར།  ཀླུ་ཁང་པས་སོན་མ་ལྟར་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་མ་བཏང་བའྱི་ཐོག་
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བརོད་གསལ།  གནས་ཚུལ་དྲང་པོར་བརོད་རྒྱུ་ནྱི་ང་རང་གྱི་ལས་འགན་ཡྱིན།  བོད་ཤར་ཕོགས་

སུ་རྒྱ་མྱིས་བཙན་གནོན་བྱས་ཚུལ་གེང་གྲགས་བྱུང་བ་དེས་བོད་མྱིའྱི་བོ་བག་མྱི་ཕེབས་པར་ཕྱིན་པ་

རེད།  གལ་ཏེ་དམག་མྱིའྱི་སྐོར་རྒྱ་མྱིའྱི་བསམ་འཆར་རྣམས་བངས་ན་དམག་མྱི་ཙམ་མྱིན་པར་མྱི་

མང་ནས་ཀང་རྣམ་འགྱུར་ངན་པ་བསྟན་གྱི་རེད་ཅེས་བརོད་འདུག  

དེ་ལ་དམག་དཔོན་ཕན་མྱིང་།  ཁོང་ཁོ་བཟོད་སོམ་མ་ཐུབ་པར་ཀླུ་ཁང་པས་ལོག་ཏུ་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་

དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཤུགས་དང་འབེལ་བ་བྱས་ཚུལ་བརོད་ཅྱིང་།  སྐད་ཅོར་ཆེན་པོའྱི་ངང་ཀླུ་

ཁང་པ་ལས་འཁུར་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་ཚུལ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་པར་ཀླུ་ཁང་པས།  

ཏཱ་ལའྱི་བ་མས་ངས་ནོར་འཁྲུལ་བྱས་པ་གཟྱིགས་ཡོད་ན་ལས་འཁུར་ལས་ལྷག་པ་སོག་ཀང་གཏོང་

གྱི་ཡྱིན།  དེ་མྱིན་རྒྱ་མྱིས་ང་ཚོར་བཀའ་གནང་དགོས་དོན་མེད།  རྒྱ་མྱིའྱི་བཀའ་ལ་མྱི་ཉན་ཐག་

ཆོད་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པར།  དེར་ཀྲང་ཅྱིན་ཨུས་བར་འཚངས་ཀྱིས་བརོད་དོན།  ད་ལྟ་ཕན་མྱིང་

ནས་བརོད་དོན་ལ་ཕན་བུ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོད་སྟབས་དོན་གནད་དེ་ཚོར་བདག་སྤོད་མ་གནང་

ཞེས་བརོད་འདུག  ཚོགས་འདུ་དེར་གྲོས་མཐུན་གང་ཡང་མ་བྱུང་བར་གྲོལ་བ་རེད།  ཀྲང་ཅྱིན་ཨུས་

སྐབས་དེར་དོན་གལ་ཆུང་དུ་བཏང་ཡང་།  དེ་རེས་ཕན་ལ་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་བཏང་འབྱོར་ནང་།  ཀླུ་

ཁང་པར་བོད་དང་རྒྱ་ནག་མཐུན་འབེལ་བྱེད་འདོད་མྱི་འདུག་ན་ཁོང་གྱི་ལས་འཁུར་ཕྱིར་འཐེན་

དགོས་ལུགས་བྱིས་འདུག་ཅྱིང་།  དེ་སྐོར་བཀའ་ཤག་ཏུའང་བརོད་འདུག  བཀའ་ཤག་ནས་སྱིད་

བོན་གཉྱིས་ཀ་དགོངས་པ་ཞུ་བཅུག་ན་ལེགས་ཚུལ་བསམ་འཆར་སྤད་བྱུང་ཞྱིང་།  གནས་ཚུལ་དེ་

རྩེ་མཐར་ཐུག་སྟབས་དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་པ་བྱུང་།  ཀླུ་ཁང་པས་སྙྱིང་

སྟོབས་ཆེན་པོས་རྒྱ་མྱིར་ལན་འདེབས་བྱས་པ་དེར་ཕན་བརྩྱི་མཐོངས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀང་།  ཡང་ན་

ཀླུ་ཁང་པ་མུ་མཐུད་ལས་ཀ་བྱེད་འཇུག་རྒྱུ་དང་།  ཡང་ན་རྒྱ་མྱིའྱི་ངག་བཞྱིན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་

གཉྱིས་རེད།  

དེ་ལ་གནད་དོན་གཉྱིས་ཡོད།  དང་པོ་ཀླུ་ཁང་པའྱི་ལུས་སོག་གྱི་ཉེན་ཁ་དང་།  གཉྱིས་པ་མ་འངོས་

པའྱི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་རེད།  ཀླུ་ཁང་པའྱི་ལུས་སོག་ནྱི་ཁོ་རང་གྱིས་ཉེན་ཁའྱི་ནང་བཅུག་ཟྱིན་

པ་དང་།  ངས་ལས་འཁུར་མུ་མཐུད་ཀྱིས་བཞག་ཀང་རྒྱ་མྱིས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་
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གསལ་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  

དོན་གནད་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་དུས་ཡུན་རྱིང་པོའྱི་སོན་ནས་རྒྱུ་མཚན་བྱུང་ཡོད་ཅྱིང་།  ཕན་ནས་རྒྱལ་

སྤྱིའྱི་སྱིད་དོན་གྱི་སློབ་སྦོང་ནྱི་བྱས་མེད།  ཆོས་ཀྱི་སློབ་སྦོང་གྱིས་དོན་གནད་འདྱི་ཚོར་བེད་སྤོད་

བྱེད་ཐབས་དཀའ་ཡང་།  ཆོས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་ནྱི་ལམ་སྟོན་ངེས་གཏན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སར་ནས་

ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་པ་ལྟར་ད་དུང་ཡང་ཡོད།  

ངའྱི་བསམ་པར།  ང་ཚོས་མུ་མཐུད་རྒྱ་མྱིར་ངོ་རྒོལ་དང་།  ཁོང་ཁོ་བསླངས་ན།  འཁོན་འཁྲུག་རྒྱུན་

མྱི་ཆད་པ་ལས་དོན་ཕན་ཡོང་རྒྱུ་མེད།  འཁོན་འཁྲུག་བྱུང་ན་མཚོན་ཆ་དང་།  སྒྱིག་འཛུགས་མེད་

པའྱི་མྱི་མང་ཐོག་གོང་གུན་ཡོང་གྱི་རེད།  ང་ཚོར་རེ་ལམ་གཅྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་གྲོས་མཐུན་ནང་ཁས་

ལེན་བྱས་པའྱི་དོན་ཚན་སྡུག་ཤོས་ཀྱི་ལེགས་ངོ་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་སོར་གནས་ཡོང་བ་བྱེད་གྲོགས་

ཞེས་རེ་སྒུག་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་རེད།  ང་ཚོས་ལོ་མང་རྱིང་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་དུ་བཟོད་སན་ཆེན་

པོས་ངང་སྒུག་བྱས་ན་ནམ་ཞྱིག་རང་དབང་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ལ་

གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་རྒྱ་མྱི་དང་མཉམ་དུ་ལས་དོན་བྱེད་དགོས།  དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ན་ཞྱི་བའྱི་རྒོལ་

གེང་བྱེད་དགོས།  དྲག་པོའྱི་ངོ་རྒོལ་ལག་ལེན་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པ་མ་ཟད།  ཆོས་ཕོགས་དང་ཡང་མྱི་

མཐུན་པ་ཞྱིག་རེད།  ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དང་ཡང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་།  

དེ་ལ་ཕན་རང་ཡྱིད་ཆེས་གཏྱིང་ཟབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ངོས་རང་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི་འགོ་

འཁྱིད་ཡྱིན་སྟབས་དེ་ལ་བརྩྱི་འཇོག་མ་བྱས་མཐུ་མེད་ཡྱིན།  ང་ཚོར་དམའ་འབེབས་དང་།  མྱི་ལོ་

སྟོང་ཕག་སོན་གྱི་ཕ་མེས་ནས་བྱུང་བའྱི་ལུགས་སོལ་རྩ་ཆེར་འཛིན་པ་རྣམས་རེ་ཞྱིག་བོར་བརླག་

ལྟ་བུར་གྱུར་ཀང་བཟོད་སོམ་བྱེད་དགོས་པར་མཐོང་།  

ངས་བོ་ཕམ་ངང་བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་འཆར་ལྟར་སྱིད་བོན་གཉྱིས་ལས་འཁུར་དགོངས་ཞུ་བྱ་

དགོས་བརོད་ཅྱིང་།  སྱིད་བོན་གཉྱིས་ངའྱི་སར་འཕད་འབྱོར་སྐབས་ཁ་བཏགས་དང་།  འདྲ་པར།  

དངོས་སྐྱེས་བཅས་སྤད་པ་ཡྱིན།  ངའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཡོད་ནྱི་ཁོང་གཉྱིས་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཤག་

རེད་སྙམ་ཞྱིང་།  རྒྱ་མྱིའྱི་བསྙད་འདོགས་བྱེད་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཚེ་སྱིད་བོན་བསྐོས་ཏེ་དོན་ཕན་མེད་
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སྟབས་སྱིད་བོན་གསར་པ་བསྐོ་གཞག་མ་བྱས་པར་འགན་འཁུར་ངས་འཁུར་ན་ལེགས་པར་བསམ་

བྱུང་།  གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།  བོད་མྱིའྱི་མཐོང་སྣང་ལེགས་པ་ཡོང་གྱི་རེད།  དེ་རེས་ཀླུ་ཁང་པ་རྒྱ་གར་

དུ་ཕེབས་ཏེ་སྱིད་བོན་གནང་ཡང་།  དགུང་ན་མཐོ་བས་དེང་སྐབས་དགོངས་ཞུས་ལས་མེད་དུ་

བཞུགས་ཡོད་ཅྱིང་།  ད་དུང་ཕན་ལ་སློབ་སྟོན་གནང་བཞྱིན་ཡོད།  བོ་ཕམ་ངང་བརོད་རྒྱུར།  ༡༩༥༩  

ལོར་ཕན་བོད་ནས་ཡོང་རེས་སྱིད་བོན་བོ་བཟང་བཀྲ་ཤྱིས་རྒྱ་མྱིས་བཙོན་འཇུག་གྱིས་ཕྱིར་བོས་

ཐུབ་མྱི་འདུག  

དོན་གནད་དེ་ཐག་ཆོད་བྱུང་སྟབས་རྒྱ་མྱི་དགའ་མོས་བྱུང་སྟེ་ང་ཚོར་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་ཕན་

བུ་དྲག་ཏུ་ཕྱིན་སོང་།  རྒྱ་མྱིས་བཀའ་ཤག་ཏུ་བསམ་འཆར་བརོད་གསལ་དུ།  བོད་ཀྱི་གཞུང་ཞབས་

དང་།  གྲྭ་རྱིགས།  ཚོང་པ།  དེ་མྱིན་གཞན་དག་གྱི་འཐུས་མྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཏང་སྟེ་

ཆོས་དད་རང་དབང་ཇྱི་ཡོད་ལ་ལྟ་སྐོར་བྱེད་འཇུག་དགོས་ཟེར་བ་ལྟར་ང་ཚོས་ཁས་ལེན་གྱིས་མྱི་

འགྲོ་འདེམས་གཏོང་བྱས།  ཁོང་ཚོ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་ནས་ཕྱིར་ལོག་རེས་༸སྙན་ཞུ་ཞྱིག་བཏོན་པ་

དེ་དག་རྒྱ་མྱིའྱི་འགོ་འཁྱིད་ཚོས་བྱིས་པ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད།  

དེ་རེས་ཕན་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་དུ་མགྲོན་འབོད་བྱས་བྱུང་།  སྐབས་དེར་ང་ཚོའྱི་གཞུང་དང་།  བོད་

ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་འགོ་འཁྱིད་ཚོ་འབེལ་བ་ཕན་བུ་ལེགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་ཀང་།  བོ་ཕམ་ཞྱིག་ལ་

བོད་མྱི་མང་གྱི་ཡར་རྒྱས་སྐོར་ལས་དོན་གང་ཡང་བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད།  རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་འཁྱིད་མཐོ་

ཤོས་དང་ངོས་རང་ཐུག་འཕད་ཀྱིས་གྲོས་མཐུན་ནང་ཁོང་ཚོས་ཁས་ལེན་ཇྱི་བྱས་རྣམས་ལག་ལེན་

བསྟར་དགོས་བརོད་ན་སྙམ་སྟེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུར་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་ཡྱིན།



(སསྡཀིྡཡུ་ྡྤ(ྡ(སསྡཀིྡམིྡམ(ྡྲ ིཉིསྡདྲོ

171

སྦོང་ཚན།

བསམྡིཞིིྡབསྡཏེྡབིསྲ

༡		གོང་གྲི་སློབ་ཚན་འདྲི་བཀགས་ཏེ་ཚིག་གསར་ཟུར་འདོན་གྲིས་ནང་དོན་ཚིག་མཛོད་ལས་ཚོལ།

༢		སློབ་ཚན་འདྲི་བཀགས་ཏེ་ཟྲིན་བྲིས་འགོད་སངས་ལྟར་ཟྲིན་ཐོ་རྒྱས་པ་ཞྲིག་ཁོད།

༣		སློབ་ཚན་གྲི་སྤྲི་ཁོག་ནང་དོན་ངེས་པར་བས་ཏེ་ཟྲིན་ཐོ་བཀོད་པ་ལྟར་འཛིན་གྲྭའྲི་ནང་འགེལ་བཤད་

བེད་དགོས།		
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སློབ་ཚན་ཉི་ཤུ་པ།

ངོས་ཀྱི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀྱི་མྱི་མང་།  (གསུམ་པ།)

ལེའུ་དྲུག་པ།  རྒྱ་མི་གུང་བན་ནང་།

༄༅།  །ངོས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུར་ལྷ་སའྱི་མྱི་མང་རྣམས་འདོད་བབས་མེད་ཅྱིང་།  གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་

ཏུ་ཕྱིན་ན་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་ཨེ་ཐུབ་སྙམ་པའྱི་འཇྱིགས་སྣང་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་།  རང་ལ་བཙོན་ཉར་

བྱས་དྭོགས་འཇྱིགས་སྣང་མ་བྱུང་ཞྱིང་།  འགྲོ་དགོས་པ་རང་གྱི་ལས་འགན་དུ་མཐོང་ནས་སེམས་

ཐག་བཅད་དེ།  ནོར་གྱིང་དུ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་མཛད་སོ་མྱི་འབོར་ཆེན་པོ་འཛོམས་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་

ཏུ་ཕན་ནས་ལོ་གཅྱིག་ནང་ཕྱིར་ལོག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ཡྱིན།

སྐབས་འདྱིར་པྱི་ཅྱིང་དུ།  རྒྱ་ནག་གྱི་རྩ་ཁྱིམས་གཏན་འབེབས་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་

ཚོགས་རྒྱུའྱི་གྲ་སྒྱིག་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དེའྱི་ནང་བོད་ལ་འཐུས་མྱི་བཅུའྱི་སོད་ས་སྤད་ཡོད་པ་རེད།  

སྐབས་དེར་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམས་འདེམས་བསྒྲུགས་བྱས་ཏེ་བསྐོས་ལུགས་དང་།  བོད་ཀྱི་

འཐུས་མྱི་རྣམས་ཕན་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས་བརོད་འདུག  རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བསམ་འཆར་

བཏོན་གསལ་ལ་འཐུས་མྱི་དེ་རྣམས་ཀྱི་འགོ་འཁྱིད་ཕན་ནས་བྱེད་དགོས་པ་རེད།  མྱི་མང་པོའྱི་

བསམ་པར་ཚོགས་འདུའྱི་འཐུས་མྱི་བྱ་རྒྱུ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་གོ་གནས་དང་མྱི་མཐུན་པར་བསམ་གྱི་

ཡོད་འདུག་ཀང་།  ཁོ་བོའྱི་བསམ་པར་དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ཁེ་ཕན་ཐོབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད།  

ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་ནང་གྱི་རང་དབང་དེ་ཡང་བརླག་ཉེན་འབྱུང་ཞྱིང་།  དེ་ལ་མོས་མཐུན་

བྱས་ན་རྒྱ་མྱིས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་རྣམས་ལག་ལེན་བྱེད་འཇུག་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་སྱིད་སྙམ་པ་

བྱུང་།
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རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས།  ༡༩༥༤  ལོ་ཕན་ལྷ་ས་ནས་ཐོན་རྒྱུའྱི་སྐྱྱིད་ཆུའྱི་ཁར་ཆོས་ཀྱི་

མཛད་སོའྱི་སར་ལྷ་སའྱི་མྱི་མང་ཁོ་བོ་དགའ་སྐྱེལ་ཆེད་དུ་འཛོམས་སྐབས་ཁོང་ཚོ་སྐྱོ་བའྱི་རྣམ་

འགྱུར་གསལ་པོར་སྟོན་སྟབས་ཕན་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཕོགས་ཐོན་ཐོག་མའྱི་སྐབས་དེར་དགའ་སྐྱྱིད་དུ་ལྟ་

བའྱི་གོ་སྐབས་མ་བྱུང་།

ཕན་མོ་ཌོར་ནང་ཐག་རྱིང་གྱི་འགྲུལ་ལམ་དུ་ཞུགས།  ལྷ་སའྱི་ནང་རྒྱ་མྱིའྱི་མོ་ཌོར་རེ་ཟུང་འབྱོར་

ཡོད་པ་དམག་མྱིའྱི་ཁོངས་ཡྱིན་ཞྱིང་།  བོད་ཀྱི་ཤར་དང་།  ནུབ་བྱང་ལ་དམག་སྱིད་ཀྱི་འགྲུལ་ལམ་

བཟོ་བཞྱིན་དུ་ཡོད།  དེ་འདྲའྱི་ལམ་བཟོ་དེ་ནྱི་ང་ཚོར་བཙན་གནོན་དང་།  འདོད་བོར་མྱི་འབབ་

པའྱི་རྩ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།  ལམ་བཟོར་ལས་ག་ཆུང་ཞྱིང་།  སུས་ཀང་རྒྱ་མྱིའྱི་བསྐུལ་འདེད་དང་ལེན་མ་

བྱས་སྟབས་ང་ཚོའྱི་གཞུང་ནས་བོད་མྱི་མང་པོ་བཙན་བཀས་གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་མ་ཟད།  མྱི་མང་

གྱི་ས་ཆ་མང་པོ་ཚབ་སྐྱྱིན་མེད་པར་ལེན་དགོས་ཀང་བྱུང་།  ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་བྱེད་མུས་ཀྱི་ས་

ཆ་བངས་རྱིགས་ལ་ང་ཚོའྱི་གཞུང་ནས་སྐྱྱིན་ཚབ་སྤོད་དགོས་བརོད་ཀང་།  དེ་གའྱི་ཉེ་སྐོར་སོ་ནམ་

བྱེད་རུང་གྱི་ས་ཞྱིང་གཤྱིན་པོ་ཐོབ་པ་དཀའ།  ང་ཚོའྱི་ཡུལ་ལུང་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་དགོས་ན་འཁོར་

ལམ་ངེས་པར་དགོས་ཀང་།  རྒྱ་མྱིའྱི་ལམ་བཟོ་བྱེད་སྟངས་དེ་ཁྱིམས་ལུགས་དང་འགལ་བ་མ་ཟད།  

ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ཚོར་གནོད་སྐྱོན་བཏང་བ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན།

ལྷ་ས་ནས་མལ་ལེ་དགུ་བཅུ་ཙམ་གྱི་སར་མོ་ཌོར་ནང་བསྐྱོད་ཅྱིང་།  དེ་ནས་ལམ་བཟོ་ཕེད་ཙམ་

ལས་མ་ཟྱིན་སྟབས་དེ་སའྱི་བོད་མྱིས་བོ་མོས་ཀྱི་བགྲོད་ཚུལ་ལྟར་ར་ཐོག་ཏུ་བསྐྱོད་པ་ཡྱིན།  ཆར་

ཞོད་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བས་ལམ་བགྲོད་དཀའ་ཞྱིང་།  ས་གནས་འགའ་ཤས་སུ་ར་བཞོན་མ་ཐུབ་པར་འདག་

འདམ་ནང་རང་བགྲོད་བྱེད་དགོས་པ་བྱུང་།  རྱི་ལྡེབས་འགྲོ་ལམ་འགར་རྱི་སྟེང་ནས་བག་རོ་ཆེན་

པོ་རྦབ་ལྷུང་གྱིས་ཕུ་ཁྲུ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་གཡང་གཟར་འགོ་ཆུ་ནང་དུ་ལྷུང་གྱི་འདུག  ཕེད་ཙམ་བཟོས་

ཟྱིན་པའྱི་བགྲོད་ལམ་དེ་ནྱི་ཉེན་ཁ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་ཞྱིང་།  ང་ཚོ་འགྲུལ་བསྐྱོད་སྐབས་མྱི་གསུམ་དང་།  ར་

དྲེལ་མང་པོ་ཤྱི་གོད་བྱུང་སོང་།

དེ་ནས་ཉྱིན་བཅུ་ཙམ་གྱི་རྱིང་འཇྱིབ་ནང་བསྐྱོད་དེ་བགྲོད་ལམ་རྩུབ་པོ་འདུག  ཉྱིན་རེས་མ་དྲུག་
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གྱི་རྱིང་ང་ཚོའྱི་བགྲོད་ལམ་འཁེལ་སའྱི་ཡུལ་མྱི་རྣམས་བོད་མྱི་ཤ་སྟག་ཡྱིན་ཀང་།  ངའྱི་སྐྱེས་ཡུལ་

ལྟར་ལོ་མང་སོན་ནས་རྒྱ་མྱིས་བཟུང་སྟེ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ཞྱིག་རེད།  ཡུལ་མྱི་རྣམས་བོད་

རྱིགས་ཡྱིན་པར་བརེན་ཕན་སོད་ཞག་གང་དུ་འཁེལ་ཡང་ཁོང་ཚོར་མཇལ་ཁ་གཏོང་དགོས་པ་

བྱུང་ཞྱིང་།  ཕན་རྒྱ་ནག་ནས་ཕྱིར་འཁོར་སྐབས་ཁོང་ཚོས་ང་མཉམ་དུ་ཉྱིན་ཤས་སོད་དགོས་པའྱི་

བརོད་ནན་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག

དར་རྩེ་མདོའྱི་ས་ཁུལ་དུ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་གྲགས་པའྱི་ལ་ཞྱིག་བརྒལ་བགྲོད་བྱས་ཤྱིང་།  དེ་ནྱི་

སར་གྱི་རྒྱ་བོད་ས་མཚམས་ལྟ་བུ་ཡྱིན།  རྱི་དེའྱི་ཕར་ཕོགས་སུ་འབྱོར་སྐབས་ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་

ཞྱིག་ཏུ་འབྱོར་བའྱི་སྣང་བ་ཤར་གྱི་འདུག  ཡུལ་མྱི་དེ་རྣམས་རྒྱ་མྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་།  ཁོང་ཚོའྱི་ཁང་པ།  

གོན་ཆས།  རྣམ་འགྱུར་སོགས་གང་ཅྱི་ནས་བོད་པ་དང་རྣམ་པ་ཐ་དད་རེད།  ལམ་ཁར་རྒྱ་མྱིའྱི་ཇ་

ཁང་སོགས་མཐོང་བས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འབྱོར་བའྱི་རགས་མཚན་གསལ་པོ་འདུག  རྒྱ་ནག་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་

དྲྱིན་དུ་བར་མོ་ཌོར་དང་།  དེ་ནས་ཤྱིའྱི་རྔན་བར་གནམ་གྲུ།  དེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མེ་འཁོར་

ཐོག་པྱི་ཅྱིང་དུ་ཤར་བསྐྱོད་བྱས།  ལོ་ཤས་གོང་ནས་ངས་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་རྱིགས་ལ་དོ་སྣང་དགའ་

མོས་ཆེ་བབས་ལ་གཞྱིགས་ན།  མེ་འཁོར་དང་།  གནམ་གྲུར་དངོས་སུ་ཞུགས་སྐབས་རྱི་ལམ་བཟང་

པོ་རྱིས་འདྲའྱི་དགའ་ཉམས་ཤྱིག་ཡོང་དགོས་ཀང་།  དེའྱི་ཚེ་ངའྱི་བསམ་བོར་སྱིད་དོན་གྱི་རྙོག་ཁ་

དང་།  རང་གྱི་ལས་འཁུར་ལྕྱི་བས་ནོན་ཏེ་ཚོར་བ་གསར་པ་དེ་ཚོར་དགའ་སྐྱྱིད་དུ་སྤོད་པའྱི་སྣང་

བ་གང་ཡང་མ་བྱུང་།

ཤྱིའྱི་རྔན་དུ་པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་།  ང་ཚོ་ལྷན་དུ་བྱུང་།  པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཁོ་བོ་ལས་སྐུ་ན་

ཆུང་ཡང་།  མྱི་ཚོས་ང་ལས་བགྲེས་པ་ཡོད་ཚུལ་གེང་གྱི་ཡོད་འདུག  སྐབས་དེར་ངོས་རང་ལོ་བཅུ་

དགུ་དང་།  ཁོང་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་རེད།  ཁོང་ནྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོའྱི་དུས་སྐབས་ནང་འཚར་

ལོང་གནང་བ་རེད།

པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྱིམ་བོྱན་རྣམས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་རྣམས་ལྟར་བ་སྤྲུལ་ཆེ་ཁག་ཡྱིན་

ཞྱིང་།  གཉྱིས་ཀའྱི་ཡང་སྱིད་ཐོག་མ་ཡེ་ཤུའྱི་དུས་རབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ནང་དུ་བྱུང་།  ཆོས་ཕོགས་
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ནས་ཁོང་གྱི་གོང་དུ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་ལས་མེད་ཅྱིང་།  པཎ་ཆེན་རྱིམ་པ་ནས་སྱིད་ཀྱི་དབང་ཆ་བཞེས་

པ་མེད།  བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་།  ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འགོ་འཁྱིད་པ་དག་འབེལ་ལམ་ལེགས་པོ་ཡོད་པ་

བཞྱིན་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་དང་།  པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡང་འབེལ་བ་ཡག་པོ་བྱུང་སྟེ།  སྐྱེས་རབས་ཕལ་

ཆེ་བར་སྐུ་ན་ཆུང་བ་དེས་རྒན་པའྱི་སློབ་མ་གནང་ཞྱིང་།  ཕྱི་ལོ་༡༩༡༠  ནང་རྒྱ་མྱིས་བོད་དུ་བཙན་

འཛུལ་གྱིས་རེ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་སྐབས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མ་བཞུགས་

པའྱི་གོ་སྐབས་དེ་བཟུང་སྟེ་བ་འགོ་ཞབས་འབྱིང་འགས་གཞུང་ཁལ་སྐོར་དང་།  སྱིད་དོན་གྱི་གཡོ་

འཕྲུལ་འགའ་ཤས་རྙོག་གེང་བྱུང་བར་བརེན་ྋརྒྱལ་དབང་གོང་མ་དང་།  པཎ་ཆེན་སྐུ་གོང་མ་རྣམ་

གཉྱིས་ཐུགས་སྣང་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྣང་ཚུལ་བྱུང་ཞྱིང་།  རྒྱ་མྱིས་བོད་ཁ་བལ་སྱིལ་བུར་བཏང་ནས་

གོང་བུའྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཉམས་དམས་སུ་བཏང་ན་བཙན་འཛུལ་བྱེད་བདེ་ཡོང་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་

སྒྲུབ་ཆེད་མྱི་མཐུན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་གཞྱི་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་ཐབས་ངོ་ལོག་གཉྱིས་བརྒྱུད་

བྱས་ན་ཡང་།  གོང་བརོད་ལྟར་ཁོང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་མ་འགྲུབ་པར་བོད་མྱི་ཚོས་རྒྱ་མྱི་རྣམས་

མཐར་སྐྲོད་བཏང་མོད།  བ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་གནས་ཚུལ་མུ་མཐུད་བསད་ཅྱིང་།  ལོ་ཤས་

རེས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་མྱིའྱི་དབང་འགོ་ས་མཚམས་ས་ཁུལ་ཞྱིག་ཏུ་བོྱལ་ཕེབས་སྐུ་ཚེའྱི་རྱིང་

བཞུགས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༧  ལོར་སྐུ་ངལ་ཆེན་པོའྱི་ངང་གཟུགས་སྐུ་ཞྱི་དབྱྱིངས་སུ་གཤེགས་འདུག

གནས་ཚུལ་འདྱི་འདྲར་བརེན་ཁོང་གྱི་ཡང་སྱིད་འཚོལ་རྒྱུའྱི་གོང་རྣམ་ཀུན་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་དུས་

ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་འགོར་ཞྱིང་།  ཕྱི་ལོ་༡༩༥༠  ལོར་བོད་ཀྱི་ནང་ནས་ཡང་སྱིད་འསོ་སྤྲུལ་གཉྱིས་བྱུང་

བའྱི་ཐོག  རྒྱ་མྱིའྱི་དབང་ཁོངས་ས་ཆ་ནས་འསོ་སྤྲུལ་གཅྱིག་བྱུང་།  ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡  ལོར་པྱི་ཅྱིང་དུ་

གྲོས་མཐུན་འཇོག་སྐབས།  ང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་གཙོ་བོ་ང་ཕོད་ནས་གོག་འཕྱིན་ཞྱིག་བཏང་འབྱོར་དུ་

རྒྱ་མྱིའྱི་འསོ་སྤྲུལ་དེར་ཁས་ལེན་མ་བྱས་ན་གྲོས་མོལ་ལ་སྐྱོན་གནོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཚུལ་འཁོད་འདུག  

གཞུང་དང་།  དགོན་ཁག་གྱི་འགོ་འཁྱིད་ཚོས་སར་ལམ་བརག་དཔད་དགོས་ཚུལ་བརོད་ཀྱི་ཡོད་

ཀང་།  སྐབས་དེར་དེ་ལྟར་ཡོང་ཐབས་མེད་སྟབས་རྱིམ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་མཆོག་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེ་འདྱི་

ངོ་མར་གྱུར།  དེ་དུས་ཁོང་དགུང་ལོ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་སོན་ཡོད་འདུག

ཁོང་གྱི་སྐུ་ཡོན་གསན་བཞེས་གནང་ཕོགས་ནྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་དབང་ནུས་ཀྱི་འགོ་ཏུ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་།  
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ཐོག་མར་ཅང་ཀེ་ཤའྱི་གཞུང་དང་།  དེ་རེས་དམར་པོའྱི་འགོ་ཏུ་ཚུད་པ་མ་ཟད།  རྒྱ་མྱིས་ཁོང་སྱིད་

དོན་ཐོག་རང་དགར་བེད་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།  ཁོང་དགུང་ན་ཆུང་བ་སོགས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་

གནང་མྱི་ཐུབ་པ་རྒྱ་མྱིས་སེམས་ཀྱི་ཡོད་ཚོད་རེད།  དཔེར་ན།  དམར་པོའྱི་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་

དབང་བསྒྱུར་སྐབས་ཁོང་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཏར་བཏང་འབོྱར་སེལ་

འགྲེམས་བྱས་ཤྱིང་།  སྐབས་དེར་ཁོང་དགུང་ལོ་བཅུ་ཡྱིན་པ་དང་།  ཡང་སྱིད་ངོ་མར་ཁས་ལེན་

ཡང་བྱས་མེད་ཀང་།  མྱི་མང་པོའྱི་བསམ་པར་ཏར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ནྱི་བོད་གཞུང་གནད་ཡོད་ས་

ནས་བྱུང་བར་བསམས་ཏེ་མགོ་འཁོར་བྱུང་ཡོད་འདུག

༡༩༥༣  ལོར་ཁོང་དགུང་ལོ་བཅུ་བཞྱིར་ཕེབས་དུས་ལྷ་སར་ཕན་ཐུག་འཕད་དུ་ཕེབས་སྐབས་

མཆོག་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཐེངས་གཅྱིག་མཇལ་ཞྱིང་།  སྐབས་དེར་བཀྲས་ལྷུན་དགོན་པའྱི་ལས་བྱེད་

ཙམ་མ་ཟད།  རྒྱ་མྱིའྱི་དཔོན་རྱིགས་ཀང་མཉམ་དུ་ཡོད།  ཁོང་གོ་གནས་དང་།  དགུང་ལོ་ཕན་

ལས་ཆུང་བར་བརེན་རྣམ་ཀུན་གྱི་ལུགས་སོལ་ལྟར་གྱི་མཛད་སོར་ཕེབས་ཀང་།  ལམ་སོལ་དེ་ཚོར་

རྒྱ་མྱི་དང་།  ལས་བྱེད་འགའ་ཤས་མྱི་དགའ་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་བྱུང་ཡོད།  ཁོང་རྣམས་ཀྱི་རེ་འདོད་

ལ་པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕན་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་བཞུགས་ཁྱི་སོགས་དགོས་འདོད་ཡོད་པར་བརེན་

ཐོག་མའྱི་མཇལ་འཕད་དེ་བདེ་ལྷོད་བག་ཕེབས་ཤྱིག་རང་མ་བྱུང་ཞྱིང་།  དེ་ཉྱིན་མཛད་སོ་ཟྱིན་

ནས་སྤོས་མེད་དུ་ངེད་གཉྱིས་མཇལ་འཕད་ཀྱིས་གསོལ་ཚིགས་ལྷན་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན།  སྐབས་དེར་

ངོས་གཉྱིས་ཞྱིབ་ལྷོད་གང་ལེགས་བྱུང་ཞྱིང་།  ཕན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་།  ནང་པའྱི་ཆོས་ལུགས་

སུ་བསླབ་པ་རྒན་པ་ལ་བརྩྱི་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་ལྟར།  མཆོག་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེས་གོ་བབས་ཀྱི་

བརྩྱི་འཇོག་དངོས་འབེལ་བཅོས་མེད་རང་གནང་གྱི་འདུག་པ་མ་ཟད།  མཛད་སྤོད་གང་ཅྱི་བོད་མྱི་

དངོས་གནས་དྭང་བ་འདྲེན་པ་ཞྱིག་བྱུང་།  ཁོ་བོའྱི་བསམ་པར་གཞན་གྱིས་བཅོས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་

རང་བཞྱིན་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཚུལ་ལེགས་པོ་འདུག་པ་དང་།  དམ་པ་རང་ཉྱིད་བཅོས་མེད་རང་

བབས་སུ་བཞག་ན་རྒྱ་མྱིས་བོད་དུ་བྱེད་སྟངས་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་།  བོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ངེས་པར་གནང་

གྱི་རེད་བསམ་བྱུང་།

ལྷ་སར་གཟྱིགས་བསྐོར་གྲུབ་རེས་ཕྱིར་ཕེབས་ཁར་ལུགས་མཐུན་མཛད་སོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོན་
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མཇལ་གནང་རྒྱུ་གྲ་འགྲྱིགས་མ་བྱུང་ཡང་།  སྐུ་སེར་ནས་ནོར་གྱིང་དུ་ངའྱི་སར་མཇལ་བཅར་དུ་

ཕེབས་གནང་བྱུང་།  སྐབས་དེར་ཁོང་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཕན་བུ་འགྱུར་ཡོད་པ་དོ་སྣང་བྱུང་སྟེ།  བོ་

སོབས་མཐོ་ཙམ་གནང་དགོས་ཞུ་མཁན་བྱུང་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གསལ་པོར་འདུག  ཕན་ནས་

མཆོག་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེར་སྙན་བསྐུལ་གསལ་འདེབས་ཞུས་དོན་དུ་རང་རེ་གཉྱིས་མཚུངས་ཆོས་ཀྱི་

སློབ་སྦོང་བྱེད་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེ་ཚུལ་སྐོར་དང་།  སྐུ་གོང་མ་གཉྱིས་ཐུགས་སྣང་བདེ་མྱིན་ཇྱི་ལྟར་

ཡང་།  རང་རེ་གཉྱིས་ཀ་མྱི་རབས་གསར་པར་བརེན་སར་གྱི་གནས་ཚུལ་བརེས་ཏེ་རང་རེ་ཐུགས་

མཐུན་ཡོང་བའྱི་དགོངས་བཅངས་གནང་གལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་ལུགས་བཅས་ཞུས་པར་ཁོང་ནས་མོས་

མཐུན་གང་ལེགས་གནང་བྱུང་།

སར་ཕན་མྱི་མཐུན་པ་བྱུང་བ་དེར་ད་དུང་ཡང་བོ་ཕམ་ཡོད།  རྒྱ་མྱིས་ཁོང་ལ་སློབ་སྟོན་མུ་མཐུད་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརེན་སར་གྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་གནས་ཚུལ་བརེད་དུ་བཅུག་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་

མྱི་འདུག  གལ་ཏེ་ཁོང་དང་།  ཁོང་གྱི་རེས་འབངས་ནས་དམ་གཙང་གཡོ་ལྷད་མེད་པའྱི་ཡག་པོ་

གནང་ཡོད་ན་བོད་དུ་རྐེན་ངན་འདྱི་ལས་ཉུང་ཙམ་ཡོང་སྱིད།  རྒྱ་མྱིས་མྱི་རབས་གོང་མའྱི་དུས་

བྱེད་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་ང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་འདྱིར་བྱེད་རྩྱིས་ཡོད་ཅྱིང་།  ད་ལམ་བོད་མྱི་ཆོས་ཀྱི་འགོ་

འཁྱིད་གཅྱིག་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོ་དྲྱིལ་བསྒགས་བྱེད་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་

རེད།  འནོ་ཀང་པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ལེ་ཁག་གང་ཡང་མེད།  ཐུན་མོང་སྣང་ངོར་བུ་ཕྲུག་

སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་གཞན་དབང་འགོ་འཚར་ལོངས་བྱས་པ་དེས་རང་དབང་གྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཉར་

མྱི་ཐུབ།  འནོ་ཀང་ཁོང་རང་ནས་རང་གྱི་ཆོས་དོར་ཏེ་གུང་བན་གྱི་ལྟ་སྤོད་དྭང་ལེན་གནང་གྱི་རེད་

བསམ་པ་ནམ་ཡང་མེད།  ང་ཚོ་ཤྱིའྱི་རྔན་དུ་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་སྟེ་ལྷན་དུ་པྱི་ཅྱིང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།  

པྱི་ཅྱིང་དུ་འབྱོར་སྐབས་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ་ཀྲུ་ཏའྱི་དང་།  སྱིད་བོན་ཀྲོའུ་ཨན་ལན།  དེ་མྱིན་

པྱི་ཅྱིང་གཞུང་གྱི་དཔོན་རྱིགས་གཞན་དག་མང་པོ་བཅས་ནས་སྣེ་ལེན་བྱས་བྱུང་།  དགའ་བསུ་

བྱེད་མཁན་གཞན་རྣམས་སློབ་ཕྲུག་དང་།  གཞོན་ནུ་ཚོགས་པ།  ལས་བྱེད་ཚོགས་ཁག་གྱི་འཐུས་

མྱི་སོགས་རེད།  ཁོང་ཚོས་ལག་བརབས་དང་།  དགའ་འབོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག  ངའྱི་བསམ་པར།  

ཁོང་ཚོར་མྱི་དགའ་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་སྟོན་དགོས་བཀའ་བཀོད་བྱུང་ན་ལམ་སེང་བྱེད་ཀྱི་རེད་
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བསམ་པ་བྱུང་ཡང་།  སུས་ཀང་བཀའ་བཀོད་གཏོང་མཁན་མེད་སྟབས་ཁ་རོག་བསད་སོང་།  སྐབས་

འདྱིར་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔོན་རྱིགས་ཤྱིག་བོད་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ཅྱིག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་བོད་མྱི་ཞྱིག་ལ་གེང་མོལ་དྲྱི་

ལན་བྱས་ལུགས་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག  དེ་ཡང་གྲོང་གསེབ་པ་ཚོ་ཁོང་ལ་དགའ་བསུ་

བྱེད་ཆེད་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་ལག་བརབས་བྱས་པར་ཁོང་དགའ་བོ་བྱུང་སྟེ་མྱི་གཅྱིག་

ལ་དྲྱིས་དོན།  གཞུང་གསར་པ་འདྱིའྱི་འགོ་སྐྱྱིད་པོ་འདུག་གམ་དྲྱིས་པར།  མྱི་དེས་སྐྱྱིད་པོ་འདུག་

བརོད་པར།  ཁོང་ནས་དེ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་ཟེར།  དེ་ནས་བོད་མྱི་དེས།  སྐྱྱིད་པོ་འདུག་ཀང་།  

ཁལ་གསར་པ་དེར་དགའ་པོ་མྱི་འདུག་ཟེར།  རྒྱ་མྱི་དེས་ཁལ་གསར་པ་ཇྱི་ཡྱིན་དྲྱིས་པར།  བོད་མྱི་

དེས་རྒྱ་མྱི་ནམ་ཡོང་ལ་ང་ཚོར་ལག་བརབས་ཀྱི་ཁལ་གསར་ཞྱིག་འཁྱི་འཁེལ་བྱུང་ཟེར།  རྣམ་ཀུན་

བོད་ཁལ་ལས་རོྩལ་བྱས་ཏེ་འགྲྱིགས་པར་བརེན་ལོ་རྒྱུས་འདྱིར་བདེན་འབེལ་ཕན་བུ་ཡོད་འདུག  

དེ་ནུབ་ཕན་དང་།  པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེར་ཀྲུ་ཏའྱི་ནས་གསོལ་སྟོན་གཟབ་རྒྱས་བཤམས་པར་མྱི་

གྲངས་ཉྱིས་བརྒྱ་སྐོར་འདུག་ཅྱིང་།  ཚང་མ་རྒྱས་གཤོམས་ཆེ་བས་ཧ་ལས་པ་ཙམ་བྱུང་།  ཅོག་ཙེའྱི་

སྟེང་གྱི་འཛིན་ཆས་རྣམས་སྤུས་དག་ཤ་སྟག་བསྒྱིགས་འདུག་ཅྱིང་།  ང་ཚོ་མཉམ་ཡོད་སྐྱ་བོ་རྣམས་

ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་ཆང་རྱིགས་རྣམས་བོ་མྱངས་བྱས།  ཀྲུ་ཏའྱི་ནས་གསུང་བཤད་གནང་བའྱི་ནང་།  བོད་

མྱི་རྣམས་མེས་པོ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ལོག་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རོགས་རམ་གང་དྲག་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་

ཚུལ་བཤད་སོང་།  ཕན་ལ་དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཡྱིན་སྟབས་དཔོན་རྱིགས་གཞན་དག་

ལ་འབེལ་གཏུགས་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཀང་།  ཚང་མ་སྤོད་ཚུལ་ལེགས་

ཤྱིང་།  ཤེས་ཡོན་ཆེན་པོའྱི་ཉམས་འགྱུར་སྟོན་གྱི་འདུག་པ་དེར་འདོད་བབས་བྱུང་།

ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་རེས་མའ་ོཙེ་ཏུང་ཐོག་མར་མཇལ་འཕད་བྱུང་བའྱི་སྐབས་དེ་ལམ་སེང་བརེད་མྱི་

ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད།  མཇལ་འཕད་ཞུ་ཡུལ་ནྱི།  ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སྣ་ཆེ་ཁག་ཚོ་རྒྱ་ནག་དམར་པོའྱི་གཙོ་

འཛིན་དང་མཇལ་འཕད་བྱེད་ཡུལ་གྱི་ལས་ཁང་དེ་རེད།  མའ་ོཙེ་ཏུང་མཉམ་དུ་དཔོན་རྱིགས་

གཞན་དག་མང་པོ་འདུག་པའྱི་ཁོངས་དེང་སྐབས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་ལྱིའུ་ཁའ་ོཅྱི་ཡང་འདུག  ཕན་

དང་མཉམ་དུ་བོད་ཀྱི་དཔོན་རྱིགས་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་ཡོད།

མའ་ོཙེ་ཏུང་གྱི་གསུང་མོལ་ནང་།  བོད་མེས་རྒྱལ་ནང་ཕྱིར་ལོག་བྱས་པ་དང་།  ངས་རྒྱ་ནག་གྱི་
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ཚོགས་ཆེན་དུ་ཡོང་མོས་བྱས་པ་ལ་དགའ་བོ་བྱུང་ཚུལ་དང་།  རྒྱ་ནག་ནས་བོད་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་

མཐུན་རྐེན་རྣམས་བེད་སྤོད་ཀྱིས་བོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་།  ཀྲང་ཅྱིན་ཨུ་དང་།  ཕན་

མྱིང་གཉྱིས་ང་དང་།  བོད་མྱི་མང་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་ཆེད་རྒྱ་ནག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་བོད་ལ་བཏང་བ་

རེད།  ཁོང་ཚོ་བོད་གཞུང་དང་།  མྱི་མང་ཐོག་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་དུ་ཕྱིན་པ་མྱིན་ཞེས་སོགས་བརོད་

ཅྱིང་།  ད་དུང་ཁོང་ནས་ཀྲང་ཕན་གཉྱིས་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ཏེ་ཁོ་བོར་ཐད་ཀར་དྲྱི་བ་བྱས་དོན།  

རྒྱ་ནག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་ངའྱི་འདོད་པར་མྱི་བབས་པའྱི་རྱིགས་བྱས་མ་བྱུང་ངམ་ཟེར།

ངའྱི་བསམ་པར།  དེ་ནྱི་དཀའ་གནད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་སྙམ་ཞྱིང་།  ངས་གྲོགས་པོའྱི་རྣམ་འགྱུར་

བཟང་པོ་ཞྱིག་སྟོན་མ་ཐུབ་ན་ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་ལས་སྡུག་པ་ངེས་པར་ཡོང་གྱི་རེད་སྙམ་སྟེ་ཁོང་

ལ་ཕན་ནས་བཤད་དོན།  ཁྱེད་རང་གྱི་འགྲོ་ཁྱིད་འགོ་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་མ་འངོས་པར་རེ་བ་ཆེན་

པོ་ཡོད་ཅྱིང་།  རྒྱ་ནག་སྐུ་ཚབ་ཚོས་འགྲྱིགས་མྱིན་བྱུང་སྐབས་ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་དྲང་པོར་ཐད་

ཀར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ལན་བཏབ་པ་ཡྱིན།

དེ་རེས་ཁོང་དང་མཇལ་འཕད་ཐེངས་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ཙམ་འགོར་ཞྱིང་།  དེ་

སྐབས་སྐད་བསྒྱུར་ཕུན་དབང་མ་གཏོགས་སུ་ཡང་མེད།  སྐབས་འདྱིར་ཡང་བོད་དང་།  བོད་ཀྱི་མ་

འངོས་པའྱི་སྐོར་གེང་མོལ་མང་པོ་བྱུང་།  ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཁོང་གྱི་བསམ་བོའྱི་ནང་ཡོད་

པའྱི་དོགས་གནད་སེལ་ཆེད་ཉེ་ཆར་བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀང་བཤད་པ་ཡྱིན།  ངའྱི་

བསམ་ཚུལ་ངེས་རྙེད་ཡོད་པ་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་དབང་ཤུགས་ལ་གང་བྱུང་ངོ་རོྒལ་བྱས་ཏེ་མེད་པར་བཟོ་

ཐུབ་པ་མྱིན་སྟབས་ཁོང་གྱི་བསམ་བོ་ཞྱི་འཇམ་བག་ཕེབས་ཤྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་ཐབས་བྱས་ཏེ།  དོན་

སྙྱིང་ང་ཚོའྱི་རེ་འདོད་ནྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་དབང་བསྒྱུར་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་།  དཀའ་ངལ་ལ་བཟོད་སོམ་

བྱེད་ཐུབ་པ་དགོས་པ་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་༡༩༥༣  ནང་བོད་ཀྱི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྐྱོད་པ་དག་གྱིས་ཁོ་བོར་བརོད་གསལ།  

རྒྱ་ནག་དམར་པོའྱི་འགོ་འཁྱིད་ཚོས་ཕན་ལ་དྭོགས་པ་ཆེན་པོ་མེད་དམ་སྙམ་སྟེ།  རྒྱུ་མཚན་གང་

གྱིས་ན།  གསེར་དངུལ་གང་འཚམས་རྒྱ་གར་ནང་བཞག་པ་གཅྱིག་དང་།  ང་ཚོའྱི་ནང་མྱི་འགའ་
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ཤས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་མུས་བཅས་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབེལ་བ་ཉེ་བོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

པར་བོ་དྭོགས་ཡོད་ཚུལ་བཤད་བྱུང་།  དེ་ནྱི་རྩ་བ་ནས་བདེན་པ་མྱིན་སྟབས་མའ་ོཙེ་ཏུང་ལ་དེ་

སྐོར་དྲང་འབེལ་གནས་ལུགས་ངོ་ལོག་མེད་པར་བརོད་པའྱི་དུས་སྐབས་དེ་བངས་པ་ཡྱིན།  རྒྱུ་ནོར་

སྐོར་རྒྱ་མྱིས་དྲྱི་བ་ཡང་ཡང་བྱས་པར་ངས་བོད་དུ་ཕྱིར་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་བསམ་པ་ཡོད་མུས་དང་བཅས་

དེ་ལྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ལུགས་བཤད་ཅྱིང་།  དེ་ལྟར་ན་ཡང་།  སྟབས་ལེགས་ཤྱིག་ལ་ལག་ལེན་མ་

ཐུབ་པ་རེད།

གསལ་བཤད་བྱས་པར།  ཁོང་འདོད་བབས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་སྣང་།  བར་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གྱིས་གཏན་འབེབས་སུ་བོད་དུ་དམག་སྱིད་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་བཙུགས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཐད་

ཀའྱི་ལྟ་རོག་བྱེད་འཆར་ཡང་།  ད་ཆ་དེ་ལྟར་མ་དགོས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཁོང་གྱིས་བཤད་བྱུང་།  ཁོ་

བོའྱི་བསམ་པར་གཅྱིག་བྱས་ན་དེ་ནྱི་རྒྱལ་ཁ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་སྙམ།  ཡང་ཁོང་གྱིས་གོང་གྱི་ཚོགས་

པའྱི་ཚབ་ཏུ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གྲ་སྒྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་འཛུགས་རྒྱུ་བྱས་ན།  ངའྱི་བསམ་འཆར་

ཇྱི་ཡོད་དྲྱིས་བྱུང་།  དེ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་དོན་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་བོད་མྱི་གཞན་དག་དང་།  

པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེར་གོ་བསྡུར་མ་བྱས་པར་དགེ་སྐྱོན་བསམ་འཆར་བརོད་རྒྱུ་མྱིན་ཚུལ་བཤད་པ་

ཡྱིན།

པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐོར་གེང་མོལ་བྱུང་སྟབས་ཁོང་ནས་བོད་ས་གནས་གཞུང་དང་།  པཎ་ཆེན་

བ་མའྱི་དབར་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐོར་གེང་མོལ་བྱེད་ཅྱིང་།  ས་གནས་གཞུང་ཟེར་བ་དེ་ནྱི་ནན་གྱིས་

ཟེར་གྱི་འདུག  ཁོང་ནས་ཕན་དང་།  པཎ་ཆེན་བ་མ་གཉྱིས་ཀ་པྱི་ཅྱིང་དུ་ཡོད་སྐབས་འདྱི་རང་

ལ་ངོས་གཉྱིས་གཡའ་སེལ་དམ་གཙང་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཞེས་བསམ་འཆར་གསུང་གྱི་འདུག  མྱི་

མཐུན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ནྱི་སར་གྱི་གེང་མོལ་ཡྱིན་ཞྱིང་།  ཕན་རང་ནས་ཁོང་དང་མྱི་མཐུན་པ་གང་

ཡང་མེད།  ད་དུང་མྱི་མཐུན་པའྱི་གེང་ལྷག་ཡོད་ན་དགའ་བོའྱི་ངང་གཙང་མ་བཟོ་འདོད་ཡོད་ཅེས་

དེ་མ་ཐག་ཏུ་བཤད།

རེ་ཞྱིག་ཅྱིག་གྱི་རེས་མའ་ོཙེ་ཏུང་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ཙམ་ནས་ཕན་ཐུག་འཕད་དུ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ལན་
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ཞྱིག་འབྱོར་བྱུང་།  ཡུད་ཙམ་ནས་ཁོང་འབྱོར་སྐབས་རང་བཞྱིན་ཐུག་འཕད་དུ་ཕེབས་ཚུལ་

གསུངས་ཏེ་སྐབས་ཤྱིག་ནང་པའྱི་ཆོས་འདྱི་ལེགས་པོ་ཡྱིན་ལུགས་དང་།  སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་

སས་ཤྱིག་ཡྱིན་མོད།  མྱི་མང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བོ་མང་པོ་བཏང་ཚུལ།  རེ་

བཙུན་སྒོལ་མ་ནྱི་བུད་མེད་སེམས་བཟང་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚུལ་སོགས་བརོད་འདུག  ངང་ཙམ་ནས་

ཁོང་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་སོང་།  ཁོ་བོ་ནྱི་ཁོང་གྱི་བརོད་ཚིག་དེ་རྣམས་ཀྱི་དངོས་ཤུགས་ཕྱི་ནང་གྱི་

གནད་དོན་ཇྱི་ཡྱིན་བོར་འཆར་དཀའ་བ་བྱུང་།

ཕན་པྱི་ཅྱིང་དུ་སོད་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཁོང་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའྱི་འགོ་འཁྱིད་ཆེན་པོའྱི་ལས་དོན་

བྱེད་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་བྱུང་།  ཁོང་གྱི་སོད་ཡུལ་དུ་ཆེས་མཐོའྱི་དཔོན་རྱིགས་ཉྱི་ཤུ་སྐོར་ཡོད་པའྱི་

ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཏུ་བོས་པ་ལྟར་ཕྱིན་ཏེ་ཕན་ཁོང་གྱི་ཉེ་འཁྱིས་སུ་བསད་པས་ཁོང་གྱི་སྐྱེས་སྦང་གྱི་

གཤྱིས་ཀའྱི་ནུས་ཤུགས་གོ་རོགས་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་།  ཚོགས་འདུའྱི་གྲོས་གཞྱི་ནྱི་སོ་ནམ་པ་ཚོའྱི་

འཚོ་བའྱི་གནང་སྟངས་སྐོར་ཞྱིག་ཡྱིན་ཅྱིང་།  ཁོང་ནྱི་ནུས་ཤུགས་ཆེན་པོས་གེང་མོལ་ཐད་ཀར་

བྱེད་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག  སོ་ནམ་པ་ཚོའྱི་སྐོར་ཁོང་འདོད་པ་མྱི་ཁེངས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་

ཏེ།  རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྐྱེས་ཡུལ་ནས་ཞྱིང་པ་འགས་བཏང་ཡྱིག་འགའ་ཞྱིག་འཕལ་འབྱོར་ནང་།  དམར་

པོའྱི་འགོ་འཁྱིད་ཚོས་སོ་ནམ་པར་རོགས་རམ་བྱེད་འསོ་རྣམས་ཇྱི་བཞྱིན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་

གསུངས་སོང་།  དེ་ནས་ཁོང་གྱིས་ཕན་ལ་ཕོགས་ཏེ།  བོད་མྱི་རྣམས་ནྱི་སྙྱིང་རུས་བོ་སྟོབས་ཅན་

ཞྱིག་ཡྱིན།  ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་གྱི་རེས་ལ་བོད་ནུས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས་དང་།  ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱིས་

བོད་ལ་རོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་།  དེ་མཚམས་བོད་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་རོགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་

དང་།  རྒྱ་ནག་གྱི་དམག་དཔོན་ཞུའྱི་རྱིང་གོའོོ་ཟེར་བས་གཞན་དག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཀང་།  

མཐར་བོད་མྱི་དང་ཐུག་སྟེ་འདྲ་མཉམ་ཙམ་ལས་མ་བྱུང་ཚུལ་སོགས་བརོད་ཀྱི་འདུག  ངེད་རང་

ཡང་བསྐྱར་ཡ་མཚན་དང་བཅས་དེ་སྐབས་ཀྱི་བརོད་དོན་རྣམས་ཕན་བུ་གོ་རོགས་བདེ་བ་བྱུང་།

རྒྱ་ནག་ཁུལ་བལྟ་སྐོར་ལམ་ཟྱིན་མཚམས་མཐའ་མའྱི་ཐོན་མཇལ་ལྟ་བུའྱི་མཇལ་འཕད་བྱས་རེས་

ཕན་ཚོགས་ཆེན་གྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུར་ཡོད་སྐབས་ཤྱིག་ལ་སླར་ཡང་ཁོང་ནས་ཐུག་འཕད་དུ་

ཡོང་དགོས་ལན་འཕྱིན་ཞྱིག་གོ་བུར་དུ་འབྱོར་བྱུང་།  སྐབས་དེར་ངས་རྒྱ་ནག་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་བལྟ་
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སྐོར་དུ་ཕྱིན་ཟྱིན་སྟབས་བཟོ་གྲྭ་ཁག་དང་།  ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་རྣམས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་

འདུག་ཅེས་དྲང་པོར་བརོད་པ་ཡྱིན།  དེ་ནས་ཁོང་གྱིས་དངོས་འབེལ་མང་གཙོའྱི་འགྲོ་ལུགས་སྐོར་

འགྲེལ་བཤད་རྱིང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་སྟེ་ཕན་ནས་མྱི་མང་གྱི་འགོ་འཁྱིད་བྱེད་དགོས་པ་དང་།  ཁོང་

ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་ཉན་སྟངས་སོགས་སློབ་སྟོན་ཟོལ་མེད་བྱས་བྱུང་།  དེ་ནས་ཁོང་ངའྱི་ཕོགས་སུ་

ཅུང་ཟད་ཉེ་བཅར་གྱིས་སྐད་ཤུགས་ཆུང་ངུས་བརོད་གསལ།  ཁྱེད་རང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་དང་གནས་

ཚུལ་ཧ་གོ་སོང་།  འནོ་ཏེ།  ཆོས་ནྱི་དུག་རེད།  དེ་ལ་སྐྱོན་ཆེན་པོ་གཉྱིས་ཡོད།  མྱི་རྱིགས་འཕེལ་

རྒྱས་དང་ཡུལ་གྱི་ཡར་རྒྱས་ལ་བཀག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རེད།  བོད་དང་།  སོག་པོ་གཉྱིས་ཀར་ཆོས་ཀྱི་

དུག་དེ་འབྱམས་པ་རེད་ཅེས་བརོད་འདུག

བརོད་བབས་དེར་ཡ་མཚན་དང་བཅས་ཤྱིན་ཏུ་འདྲོགས་བྱུང་།  དེའྱི་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ།  

སྐབས་དེར་རྣམ་འགྱུར་སྣང་མེད་དུ་སོད་ཁུལ་བྱས་ཀང་།  སྟོན་སྟངས་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་

མེད་མ་ཤེས།  སྐད་ཅྱིག་དེ་ཉྱིད་དུ་ཁོང་ང་ཚོའྱི་ཆོས་ཀྱི་དགྲ་ལས་སྨོན་ཤུགས་ཅན་ཐབས་རྡུགས་

ཤྱིག་ཡྱིན་པ་གོ་རོགས་བྱུང་།  ངེད་རང་སེར་ངོས་སུ་ནྱི་མཛའ་རྩེའྱི་རྣམ་འགྱུར་བཟང་པོ་སྟོན་ཏེ།  

ཡ་མཚན་གྱི་གེང་མོལ་རྣམས་ཟྱིན་རེས་ཁོ་བོ་དང་མཉམ་དུ་མོ་ཌོར་འགྲམ་དུ་ཡོང་སྟེ་འགྲོ་ཁར་

གཟུགས་པོར་བཅའ་ག་དགོས་ཚུལ་འཕེང་ཉམས་དང་བཅས་བཤད་བྱུང་།

རྒྱ་ནག་ནས་མ་ཐོན་གོང་མའ་ོཙེ་ཏུང་གྱི་རྒྱུན་གཤྱིས་དེ་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་ཙམ་ཡོད་པ་ངེས་རྙེད་

བྱུང་།  ཁོང་སོས་ཀྱི་མཇལ་འཕད་ཙམ་མྱིན་པར་སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་ཐེངས་མང་འཕད་བྱུང་།  

སྤྱིར་བཏང་མཐོང་སྣང་ལ་སྦངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་རགས་མཚན་རྱིགས་ནྱི་མྱི་འདུག་

ཅྱིང་།  གཟུགས་པོ་ཡང་བདེ་ཐང་གྱི་ཉམས་ཆེར་མེད་པ་རྒྱུན་དུ་ཐང་ཆད་པ་ལྟ་བུར་དབུགས་

འབྱྱིན་རྔུབ་སྐབས་སོར་སོར་གྱི་སྒ་བཅས་དྲག་ཏུ་བྱེད་པ་ཞྱིག་འདུག  གོན་ཆས་ཀྱི་དབྱྱིབས་བཀོད་

ནྱི་གཞན་དག་དང་འདྲ་ཡང་ཁ་དོག་ཕན་བུ་མྱི་འདྲ།  གོན་ཆས་ལའང་དོ་སྣང་ཆེར་མེད་ཚོད།  

དཔེར་ན།  སྐབས་ཤྱིག་སྟོད་གོས་ཀྱི་ཕུ་ཐུང་གྱི་རྩེ་རལ་བ་ཞྱིག་གོན་པ་མཐོང་བྱུང་།  དེ་བཞྱིན་གོན་

ལྷམ་ཡང་རྩྱི་འཕྱིད་ནམ་ཡང་མ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག  བྱེད་སྤོད་ནྱི་དལ་བུ་ཡྱིན་པ་དང་།  ལྷག་

པར་གེང་མོལ་བྱེད་སྟངས་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་དལ་བུའྱི་ཐོག  ཚིག་ཉུང་ངུ་དང་།  དོན་གསལ་པོ།  འཚམས་
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པོར་བརོད་མཁན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད།  གེང་མོལ་བྱེད་རྱིང་ཐ་མག་མང་པོ་

འཐེན་གྱི་འདུག  གེང་མོལ་བྱེད་ཚུལ་དེས་མྱི་གཞན་ལ་སེམས་འགུལ་གཏོང་ཐུབ་པ་དང་།  བྱམས་

ཞེན་ཆེ་མདོག་གྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་གྱི་འདུག  ཁོང་གྱིས་གང་བརོད་རྣམས་ལ་ཁོང་རང་ནས་ཡྱིད་

ཆེས་ཡོད་པ་དང་།  ཁོང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ནང་གང་ཡོད་རྣམས་ངེས་པར་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་སྙམ་

པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་འདུག  ཁོང་རྣམ་འགྱུར་དལ་ཞྱིང་འཇམ་པར་བརེན་ངའྱི་བསམ་པར་ཁོང་

ནས་བཙན་ཤུགས་ཀྱིས་བོད་འདྱི་གུང་བན་རྱིང་ལུགས་སུ་བཅོས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་པ་བྱུང་།  རེས་

སུ་བོད་ནང་རྒྱ་མྱིའྱི་འགོ་འཁྱིད་ཚོས་བཙན་གནོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བྱེད་དུས་སྐབས་དེའྱི་

བསམ་ཚུལ་ནོར་འཁྲུལ་ཡྱིན་པར་ཤེས་ཀང་།  བཙན་གནོན་གྱི་བྱ་སྤོད་དེར་མའ་ོཙེ་ཏུང་རང་གྱི་

འདོད་མོས་དང་།  རྒྱབ་སྐྱོར་ཨེ་ཡོད་སྙམ་པའྱི་དྭོགས་པ་ད་དུང་ཡོད།  མྱི་དེའྱི་འགོ་ལ་གཙོ་གལ་ཆེ་

ཤོས་ཀྲོའུ་ཨན་ལན་རེད།  ཀྲོའུ་ཨན་ལན་ལ་ངའྱི་མཐོང་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་བྱུང་།  ཁོང་ཐོག་མར་

མེ་འཁོར་བབས་ཚུགས་སུ་ཕན་བསུ་འབྱོར་སྐབས་ནས་ཐུག་འཕད་བྱས་ཤྱིང་།  དེ་རེས་རྒྱ་ནག་ཏུ་

སོད་ཡུན་རྱིང་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཐུག་འཕད་གེང་མོལ་བྱུང་།  སྐབས་ཤྱིག་ལ་བོད་ཀྱི་མ་འོངས་པའྱི་

སྐོར་ཁོང་ནས་སློབ་སྟོན་མང་པོ་བྱས་བྱུང་བའྱི་ནང་བོད་ཡུལ་དེ་གང་མགོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡྱིན་སྐོར་བརོད་ཀྱི་འདུག  ངས་ཁོང་ལ་ང་ཚོའྱི་ཡུལ་ལུང་རེས་ལུས་ཡྱིན་པ་ང་ཚོས་

ཤེས་ཀྱི་ཡོད།  ཆབ་སྱིད་སྐྱོང་ལུགས་དེང་དུས་དང་མཐུན་པ་དང་།  སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་ཐབས་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ད་ཆ་བྱེད་ཐུབ།  དེ་སྐོར་ཕན་ནས་ཀང་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད།  རང་བྱུང་

ས་གཏེར་བེད་སོྤད་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་ལ་ཐོག་མར་དཔལ་འབོྱར་གྱི་རོགས་རམ་དགོས་ཚུལ་

སོགས་བརོད་པ་ཡྱིན།

ཀྲོའུ་ཨན་ལན་ནས་རྒྱུན་དུ་འཛུམ་གྲོགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་གྱི་འདུག་ཀང་།  མཐོང་སྣང་ལ་

ཁོང་མའ་ོཙེ་ཏུང་ལྟ་བུའྱི་དྲང་གསལ་ཐད་ཀ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ཁོང་ཞེ་ས་དང་།  གུས་པའྱི་ཚུལ་ཅན།  

འཇམ་ཞྱིང་།  བཟང་ངན་གྱི་རྣམ་འགྱུར་མངོན་ཆུང་བ་ཞྱིག་འདུག  ཁོང་ཁོའྱི་རྣམ་འགྱུར་ནམ་ཡང་

སྟོན་པ་ཨེ་སྱིད་སྙམ་པ་ཞྱིག་སྟེ།  གཡོ་སྒྱུ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་།  རེས་སུ་བར་ལམ་

བལ་ཡུལ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་སར་ཁོང་ཁོ་ལངས་ཏེ་མདུན་ཅོག་ལ་ཁུ་ཚུར་གཞུས་ལུགས་ཀྱི་ལོ་
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རྒྱུས་ཤྱིག་གོ་ཐོས་བྱུང་བར་གཡོ་སྒྱུའྱི་རྒྱ་རལ་འདུག་སྙམ་པ་བྱུང་།  ངས་ཐོག་མར་འཕད་དུས་ཁོང་

སྤང་གྲུང་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།  འཆར་དོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་དགོས་གལ་བྱུང་ན་ལག་

ལེན་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཤེས་རོགས་བྱུང་།  དེར་བརེན་རེས་སུ་བོད་ནང་བཙན་གནོན་གྱི་

འཆར་དོན་དེར་ཁོང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་ལ་མའ་ོཙེ་ཏུང་དང་འདྲ་བའྱི་ཡ་མཚན་སྐྱེས་དགོས་པ་

གང་ཡང་མ་བྱུང་།

ངོས་པྱི་ཅྱིང་དུ་སོད་སྐབས་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སྣ་ཆེ་ཁག་འགའ་ཤས་ཐུག་འཕད་བྱུང་ཡང་།  དུས་ཡུན་ཐུང་

ངུ་རེད།  གསོལ་ཚིགས་ཤྱིག་སྐབས་རུ་སུའྱི་གཞུང་ཚབ་དང་ངོ་འཕད་བྱུང་བར་ཁོང་དང་གེང་མོལ་

ཐུང་ཙམ་བྱུང་།  ཁོང་ནས་དུས་ཡུན་རྱིང་ཙམ་འཕད་འདོད་ཡོད་ལུགས་ཟེར་བར་ཕན་ནས་ཀང་དེ་

དོན་ཡོང་གནས་བརོད་ཀང་།  རེས་སུ་ངོ་འཕད་ཐུབ་མ་བྱུང་ཞྱིང་།  དེ་ནྱི་རྒྱ་མྱིས་ཕན་དང་ཕྱི་རྒྱལ་

མྱི་སྣ་ཐད་ཀར་ཐུག་འཕད་ཀྱི་དུས་སྐབས་སྤོད་འདོད་མེད་པའྱི་རྐེན་གྱིས་བྱས་པ་འདྲ་སྙམ།  ཕོགས་

མཚུངས་རུ་མ་ནྱི་ཡའྱི་བོན་ཆེན་ཞྱིག་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་བྱུང་སོང་།  དེ་ལྟ་མོད་ཀང་།  རྒྱ་གར་ནྱི་

བོད་དང་མཛའ་བརྩེའྱི་ཁྱྱིམ་མཚེས་ཉེ་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྟབས་དེ་ལ་རྒྱ་མྱིས་བཀག་འགོག་མ་ཐུབ་

པར་རྒྱ་གར་གྱིས་གཞུང་ཚབ་དང་མཇལ་འཕད་བྱུང་།  ང་ཚོའྱི་སྐད་བསྒྱུར་གྱིས་བོད་སྐད་ནས་

དབྱྱིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བརོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀང་།  རྒྱ་མྱིའྱི་སྐད་བསྒྱུར་ཞྱིག་ཆེད་དུ་བཙུགས་ཏེ།  དེས་

བོད་སྐད་ནས་རྒྱ་སྐད།  དེ་ནས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དབྱྱིན་བསྒྱུར་བྱས་པ་རེད།  མཇལ་འཕད་དེར་རྒྱ་

མྱིའྱི་དཔོན་རྱིགས་གཞན་དག་རེ་ཟུང་ཞྱིག་ཀང་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཡོང་སྟབས་མཇལ་འཕད་དེ་

སྤྱིར་བཏང་ཙམ་སམ་པོ་སམ་པོ་ཞྱིག་ལས་བྱུང་མེད་ཅྱིང་།  འནོ་ཏེ་སམ་པོ་དེའྱི་མུས་སུ་ཤྱིང་ཏོག་

སྣ་ཚོགས་སྒྱིག་གཤོམས་ཀྱི་སེར་མ་ཡུ་རྱིང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ལེན་འཇོག་སྐབས་འགྱུར་ཏེ་རྦབ་

འདྲྱིལ་སོང་བས་ཤྱིན་ཏུ་སམ་པའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔོན་རྱིགས་དེ་ཚོས་ལག་པ་དང་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་

ཏེ་ཤྱིང་ཏོག་བེལ་སྒྲུག་བྱས་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག  སྐུ་ཞབས་ཁུ་ཤོབ་དང་།  སྐུ་ཞབས་ཤུལ་གྷ་ནྱི་མ་

གཉྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་དུས་ཆེན་ལ་པྱི་ཅྱིང་དུ་ཕེབས་སྐབས་མཇལ་འཕད་བྱུང་ཞྱིང་།  ངས་གནམ་གྲུའྱི་

ཐང་དུ་བསུ་བསྐྱོད་སྐབས་ངོ་སྤོད་བྱུང་བ་དང་།  དེ་ནུབ་དགའ་བསུའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་མཉམ་

དུ་བྱུང་ཡང་།  གེང་མོལ་དང་།  ལྟ་སྤོད་མཐོང་ཚུལ་སྐོར་འབེལ་བ་གང་ཡང་མ་བྱུང་།
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པྱི་ཅྱིང་དུ་སྐུ་ཞབས་ནེ་རུ་ཐོག་མར་མཇལ་བའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡང་།  ང་ཚོའྱི་ཕོགས་ནས་མཇལ་

འཕད་ཀྱི་དུས་སྐབས་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ།  སྐབས་དེར་ངས་གསར་འགྱུར་འགོད་མཁན་གྱི་གོ་

ནོར་ཐེབས་པའྱི་ཉེན་ཁ་དང་པོར་ཤེས་བྱུང་།  སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་།  སྐུ་ཞབས་

ནེ་རུ་འབེལ་བ་ཡོད་ཚུལ་བརོད་ལུགས་ཐོན་ཡང་།  དེ་ལྟར་མྱིན།  ངས་ཁོང་གྱི་སྐོར་གོ་ཐོས་མང་

པོ་དང་།  དཔེ་དེབ་ཀོག་མྱོང་སྟབས་ཁོང་མཇལ་འདོད་དང་།  སློབ་སྟོན་ཞུ་འདོད་ཡོད་ཀང་།  ང་

ཚོ་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོད་རྱིང་དེ་ལྟར་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཆང་རག་གྱི་གསོལ་སྟོན་ཞྱིག་ཏུ་ཀྲོའུ་ཨན་

ལན་ནས་ཁོང་དང་ངོ་སྤོད་བྱས་བྱུང་།  ཡུད་ཙམ་སྨྲ་བ་གང་ཡང་མེད་པར་མྱིག་ཐུར་རེར་དགོངས་

པ་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་པར་ཁོ་བོས་ཁོང་ལ་འདྱི་ལྟར་ཞུས་ཏེ།  འཛམ་གྱིང་ནང་སྐུ་ཉྱིད་སྱིད་དོན་

ཐོག་སྙན་གྲགས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལུང་ཁུག་བོད་ཀྱི་ནང་དུའང་གོ་ཐོས་བྱུང་ཞྱིང་།  སྐུ་ཉྱིད་མཇལ་

འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་ཚུལ་བརོད་པར།  ཁོང་འཛུམ་ཙམ་གནང་རེས་ཁྱེད་རང་མཇལ་ཏེ་དགའ་བོ་

བྱུང་།  ཞེས་པ་ལས་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག  ཁོང་དུས་སྐབས་གཞན་དག་ཏུའང་མཇལ་འཕད་བྱུང་

ཡང་།  གེང་མོལ་བྱུང་བ་ནྱི་གོང་གྱི་བརོད་ཚིག་ཙམ་ཡྱིན།  ཁོང་ནས་བོད་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་

དགོས་ཨེ་ཡོད་ཙམ་ཡང་གསུང་སྐབས་མ་བྱུང་།  ཡྱི་གེ་འགའ་ཞྱིག་ནང་ངས་ཁོང་ལ་ཟུར་དུ་མཇལ་

འཕད་ཞུས་ཚུལ་གསལ་ཡང་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་མེད།  སྐབས་དེར་ཁོང་དང་གེང་མོལ་ཞྱིབ་ལྷོད་མ་

བྱུང་བར་བོ་ཕམ་བྱུང་།  གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།  ངས་ཁོང་གྱི་ས་ནས་རོགས་རམ་དང་།  སློབ་སྟོན་ཞུ་

འདོད་ཡོད་ཀང་།  རེ་འདོད་དེ་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་རེས་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་དུས་མ་གཏོགས་འགྲུབ་མ་

བྱུང་།

སྐུ་ཞབས་ནེ་རུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་དུས་གསོལ་སྟོན་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་རྒྱ་གར་གསར་འགྱུར་ཁང་གྱི་

འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་སྐད་བསྒྱུར་གཅྱིག་འཁྱིད་ནས་ཕན་སར་ཡོང་སྟེ་བརོད་གསལ་དུ།  ནེ་

རུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པ་དེར་བསམ་ཚུལ་ཇྱི་ཡོད་དྲྱིས་ཀྱི་འདུག་པར།  ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པོ་གཉྱིས་འབེལ་

ཐག་ཇེ་ཉེར་ཕྱིན་ཏེ་ཨེ་ཤ་ཡ་དང་།  འཛམ་གྱིང་དུ་དཔེ་སྟོན་བཟང་པོ་ཞྱིག་འཇོག་རེ་ཡོད་ཅེས་

བརོད་པ་ཡྱིན།  ཡང་དེས་བོད་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་འདོད་ཨེ་ཡོད་ཅེས་དྲྱིས་པར།  ངས་བོད་

ཀྱི་སྱིད་དབང་བསྒྱུར་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལམ་ལུགས་དང་།  སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་
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ཐོག་གང་ཐུབ་ཀྱི་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་མུས་ལ་གྲུབ་འབས་བཟང་པོ་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཡོད་ཅྱིང་།  གྲུབ་

འབས་ཇྱི་བྱུང་རྱིམ་བཞྱིན་ཡོངས་གྲགས་ཤེས་རོགས་ཡོང་ཤག་རེད།  ཅེས་བརོད་པའྱི་སྐབས་དེ་

མ་ཐག་ཏུ་རྒྱ་རྱིགས་ལས་བྱེད་ཅྱིག་ཡོང་སྟེ་ང་འབོད་འཁྱིད་བྱས་བྱུང་།  སྐབས་དེར་ངས་ཇྱི་བཤད་

རྒྱ་མྱིའྱི་སྐད་བསྒྱུར་དེས་བརེད་ཐོ་བྱིས་པར་ཡ་མཚན་སྐྱེས་བྱུང་།  ཁོ་པས་ངས་ཇྱི་བརོད་ཐོ་བཀོད་

ཀྱིས་འགོ་འཁྱིད་གོང་མར་འབུལ་དགོས་བཀའ་མངགས་ཡོད་ཚུལ་ཟེར་འདུག

རྒྱ་མྱི་རྣམས་ནས་ཕན་ལ་སྣེ་ལེན་མགྲོན་སྟོན་མང་པོ་བྱས་སྟབས་ངས་ཀང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་དང་

སྟབས་བསྒྱིགས་ཀྱིས་གསོལ་སྟོན་ཞྱིག་ཕུལ་ཞྱིང་།  ཚང་མ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་གོམས་གཤྱིས་ལུགས་དང་

མཐུན་པར་བྱས་པ་ཡྱིན།  ང་ཚོའྱི་མགྲོན་ཤོག་ནང་མཐུན་པ་སྤུན་བཞྱིའྱི་འདྲ་རྱིས་བཀོད་ཡོད།  

དེའྱི་ནང་བྱྱིའུ་དེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ས་རོལ་གྱི་སྐུ་སྐྱེ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྐད།  ང་

ཚོའྱི་ཕོགས་ནས་བལྟས་ན་བྱིས་ཆ་དེས་མྱི་རྱིགས་མཐུན་སྒྱིལ་གྱི་རགས་མཚན་མཚོན་པ་དང་།  རྒྱ་

མྱིས་རྒྱུན་དུ་བརོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་མཐུན་སྒྱིལ་དང་ཡང་མཐུན་པ་ཡྱིན།  སྐབས་དེར་མའ་ོཙེ་ཏུང་

སོགས་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔོན་རྱིགས་མང་པོ་ངོ་ཕེབས་བྱུང་ཞྱིང་།  ཁོང་ཚོའྱི་སྤོད་ཚུལ་བཟང་པོ་དང་ཤེས་

ཡོན་གྱི་བརྱིད་ཉམས་བཅས་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱུང་།  གསོལ་སྟོན་དེ་སྐབས་ཆོས་ཀྱི་མཛད་སོ་གང་

ཡང་མེད་ཀང་།  རེན་འབེལ་གྱི་ཡོ་ཆས་སྒྱིག་གཤོམས་དང་།  བོད་དུ་ལོ་གསར་སྐབས་ཆེད་དུ་བཟོ་

བའྱི་ཁ་ཟས་ཀྱི་རྱིགས་བསྒྱིགས་བཀོད་བྱས་ཤྱིང་།  ངེད་ཅག་གྱི་ལུགས་སོལ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཕུད་དཀོན་

མཆོག་ལ་འབུལ་བའྱི་མཚོན་རགས་སུ་སྟེང་དུ་ཅུང་ཟད་འཐོར་སོལ་ཡོད།  ལུགས་སོལ་དེ་མའ་ོཙེ་

ཏུང་ལ་བརོད་སྐབས་ཁོང་ནས་ཕན་བུ་སྟེང་དུ་གཏོར་ཞྱིང་།  དེ་ནས་ཁོང་ནས་རྣམ་འགྱུར་མྱི་འདྲ་

ཙམ་ཞྱིག་དང་སྦྲགས་ཕན་བུ་ས་ལའང་གཏོར་སོང་།

མང་ཚོགས་ཀྱི་འབེལ་བ་དེ་ཚོའྱི་བར་ལ།  རྒྱ་ནག་མྱི་མང་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཚོགས་འདུ་

རྒྱུན་རྱིང་པོ་རྣམས་ཚོགས་ཡོད།  དེ་ནྱི་ཁོ་བོར་སྱིད་དོན་ཚོགས་འདུའྱི་ཉམས་མྱོང་ཐོག་མ་ཡྱིན།  

སྐབས་དེར་འཐུས་མྱི་མང་པོས་དེ་ཙམ་དོ་འཁུར་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་ལྟ་བུའྱི་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་།  

ངེད་རང་ཡང་ཐག་རྱིང་གྱི་འགྲུལ་ལམ་ནས་འབོྱར་འཕལ་སོགས་ཀྱིས་ངལ་ཐང་ཆད་དེ་དོ་འཁུར་

ཆེན་པོ་མ་ཐུབ་ཐོག  ཚོགས་འདུའྱི་འགྲོ་ལུགས་རྣམས་རྒྱ་མྱིའྱི་ལུགས་ལྟར་ཡྱིན་སྟབས་ཚང་མ་
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གསལ་པོ་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག  རྒྱ་མྱི་ཚོ་ཁོ་བོ་ལས་གྲུང་ཙམ་དགོས་པ་ཡྱིན་ཡང་།  ངའྱི་འགྲམ་དུ་

ཡོད་པའྱི་འཐུས་མྱི་བགྲེས་སོང་དེ་དག་ནྱི་ང་ལས་ཀང་ངལ་ཐང་ཆད་ཚུལ་ཆེ་བ་ལྟ་བུ་སྣང་།  ཁོང་

ཚོའྱི་རྣམ་འགྱུར་ལ་གཞྱིགས་ན་ཇྱི་བརོད་གནད་དོན་ཤེས་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་སྙམ་པ་འདུག་ཁར།  ཇ་དུས་

ཀྱི་དུས་ཚོད་སླེབས་མྱིན་ཆུ་ཚོད་ལ་ཡང་ཡང་བལྟ་བ་དང་།  ཇ་ཡུན་རྣམ་ཀུན་ལས་ཐུང་བ་བྱུང་

དུས་ལོག་ལབ་ཆུང་ངུ་རེ་ཡང་ཤོད་ཀྱི་འདུག  དེ་མྱིན་ཚོགས་འདུ་གཞན་དག་ཁག་མང་དུ་ཕྱིན་

པའྱི་མཐོང་ཚུལ་ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་པ་རེད།  ཁོང་ཚོས་གེང་མོལ་ཇྱི་བྱས་ནྱི་ཚོགས་དོན་དངོས་གཞྱི་

དེ་མྱིན་པར་དམར་པོའྱི་ལྟ་སྤོད་ལས་གསུམ་ལ་ཟོལ་བསྟོད་བསགས་བརོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག་པ་མ་

ཟད།  ལར་ནས་ཁོང་ཚོ་སོ་སོའྱི་བསམ་ཚུལ་ཇྱི་བརོད་ལ་ཕན་ནུས་གང་ཡང་མེད་པ།  དཔེར་ན།  

གལ་ཏེ་འཐུས་མྱི་འགའ་ཤས་ཀྱི་བསམ་འཆར་འདྲ་མྱིན་རེ་ཟུང་བྱུང་ཡང་མཇུག་ཏུ་འཐུས་མྱི་དམར་

ཤོག་པ་ཞྱིག་གྱིས་བསམ་འཆར་ཟུར་པ་ཞྱིག་བཤད་དེ།  དེ་མ་ཐག་ཚོགས་འདུའྱི་གཙོ་བཞུགས་དེས་

མཇུག་བསོམས་མཁས་ཤུགས་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྟེ་གྲོས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཚོགས་བགོས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་སྐབས་རེ་གོ་བསྡུར་དངོས་འབེལ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཀང་།  དམར་

པོའྱི་གཞུང་གྱི་འདོད་ཚུལ་དེར་འགྱུར་བ་ཡོང་ཐབས་ནམ་ཡང་མེད།  མདོར་ན།  ཚོགས་འདུ་ཆེ་

ཆུང་ཡུན་རྱིང་ཚོགས་པ་དེ་ཚོར་དོན་ཕན་གྱི་དགེ་སྐྱོན་བཤད་སྦངས་ལྡེང་ངེས་བྱེད་པ་ནམ་མཁའྱི་

མེ་ཏོག་གྱི་མཆེད་ཟླར་གྱུར་པ་མ་ཟད།  འཐུས་མྱི་མང་ཆེས་རྩ་དོན་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་འདོད་

ཀང་།  གཏོང་ཐབས་བལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག  ལོ་གཅྱིག་རེས་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་

འགྲོ་སྐབས་རྣམ་འགྱུར་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང་།  རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་དོན་གོ་བསྡུར་བྱེད་སྟངས་

ལ་ཉམས་མྱོང་བྱུང་རེས་རྒྱ་གར་གྱི་འཐུས་མྱི་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ནས་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་རང་གྱི་བསམ་

ཚུལ་གང་ཡོད་ཐད་ཀར་བརོད་པ་དང་།  གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརོད་དང་།  རྩོད་འཛུགས་བྱེད་སྟངས་དེ་

མཐོང་དུས་ངོ་མཚར་དང་།  དགའ་སྣང་སྐྱེ་བ་ཞྱིག་འདུག  ཀྲོའུ་ཨེན་ལའྱི་ནྱིའུ་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་སྐབས་

གནས་ཚུལ་འདྱི་འཕོས་བཤད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བརོད་པ་ཡྱིན།  ཁོང་ནས་དེ་མ་ཐག་གནས་ཚུལ་འདྱི་

དག་ང་པྱི་ཅྱིང་ནས་ཐོན་རེས་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་ཟེར་འདུག

ཡང་རྒྱ་མྱིའྱི་སྱིད་དོན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་སྟངས་སྐོར་བརེད་མྱི་ཐུབ་པ་གཞན་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག  
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དེ་ནྱི་ཁོང་ཚོའྱི་འགོ་འཁྱིད་ཚོས་གསུང་བཤད་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་པོ་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད།  འགོ་འཁྱིད་དེ་

ཚོས་གཏམ་བརོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འདྲར་དགའ་མོས་ཆེ་བས་དུས་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་ཤོད་ཀྱི་འདུག  

ངས་ལྷག་པར་དྲན་གསོས་པ་ཞྱིག་ལ་ཀོྲའུ་ཨན་ལན་སྦན་ཏུང་ཚོགས་འདུ་ནས་ཕྱིར་འཁོར་གྱིས་

དྲྱིན་དུར་བཤད་པའྱི་ལེགས་སྦར་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག  ང་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་འགྲོ་ལམ་ལ་ས་

གཡོས་ཀྱིས་རྐེན་པས་དྲྱིན་དུར་ཉྱིན་ཤས་འཕར་སོད་བྱ་དགོས་བྱུང་སྐབས།  ཀྲོའུ་ཨན་ལན་དང་།  

ཏང་གྱི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ་དམག་དཔོན་དྲྱིན་ཡྱི་གཉྱིས་སྦན་ཏུང་ཚོགས་འདུ་ནས་ཕྱིར་འཁོར་

གྱིས་འབྱོར་སོང་།  ཁོང་ཚོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ལུགས་ཟེར་བ་ལྟར་གནམ་ཐང་དུ་ཕེབས་བསུར་ཕྱིན་པ་

ཡྱིན།  ཀྲོའུ་ཨན་ལན་ང་སོད་སར་ཡོང་སྟེ་སྐར་མ་འགའ་ཤས་གེང་མོལ་བྱས་ཤྱིང་།  དེ་ནས་ཕྱི་དྲོ་ས་

གནས་དེའྱི་དམག་སར་གྱི་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་ལ་ཚོགས་འདུར་བསྐྱོད་པ་ཡྱིན།  དེར་མྱི་གྲངས་སུམ་

བརྒྱ་བཞྱི་བརྒྱ་བར་འདུག་པར་ཁོང་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་ཚོགས་འདུར་ཡག་པོ་བྱས་ལུགས་

སྐོར་ནས་གེང་མོལ་འགོ་འཛུགས་བྱས་སོང་།  སྐབས་ཤྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གནད་དོན་སློབ་སྦོང་བྱེད་

གལ་ཆེ་བའྱི་སྐོར་བརོད་དོན།  ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་གོ་ཐོས་མ་མྱོང་བའྱི་སྐུ་ཚབ་རེ་ཟུང་འཕད་

ཚུལ་དང་།  ཁོང་ཚོ་ཡུལ་ཕོགས་གང་ཡྱིན་ས་ཁ་ནས་འཚོལ་དགོས་བྱུང་ཚུལ།  མཇུག་ཏུ་གུང་

བན་གཞུང་གྱིས་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཚུལ་སོགས་བསགས་བརོད་བྱས་ཏེ་མཇུག་བསྡུས་སོང་།  ཚོགས་

འདུར་ཆུ་ཚོད་ལྔ་ཙམ་འགོར་ཞྱིང་།  གེང་མོལ་རྒྱུན་རྱིང་ཤོས་ནྱི་དྲྱིན་ཡྱི་ཡྱིན་གྱི་རེད།  ཁོང་གྱི་གེང་

མོལ་གཅྱིག་འགོ་བཙུགས་ན་ཕལ་ཆེར་ཆུ་ཚོད་བདུན་ཙམ་རྱིང་བརོད་སྐད།  གེང་མོལ་རྱིང་པོ་དེ་

ལྟ་བུ་ཉན་སྐབས་ཉན་མཁན་གཞན་དག་གང་བསམ་གྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་གྱི་འདུག  འནོ་ཀང་ཉན་

མཁན་དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་དམར་པོ་ན་གཞོན་ཚོ་ཡྱིན་སྟབས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ནང་མཐོང་མྱོང་

བའྱི་འཐུས་མྱི་བགྲེས་སོང་ཚོ་ལྟ་བུ་མ་རེད།  མཐོང་སྣང་ལ་ཁོང་ཚོ་ཉོབ་ཐང་ཆད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་

གང་ཡང་མྱི་འདུག  ཁོང་ཚོའྱི་རྣམ་འགྱུར་ལ་གཞྱིགས་ན་དམར་པོའྱི་རྱིང་ལུགས་སུ་བོ་གོམས་

རོངས་ཞེན་ཡོད་པ་མཐོང་གྱི་འདུག

རྒྱ་ནག་ས་ཁུལ་འདྲ་མྱིན་ཁག་ལ་ལྟ་སྐོར་དུ་འགྲོ་སྐབས་མྱི་མང་པོ་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་གྱི་

ཡོད་པ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱུང་།  ཟླ་གསུམ་རྱིང་རྒྱ་ནག་ཁུལ་ས་གནས་ཁག་གྱི་དགོན་པ་དང་།  བཟོ་
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གྲྭ༑  ལས་བྱེད་ཚོགས་པ།  ཞྱིང་ལས་མཉམ་འབེལ།  སློབ་གྲྭ་དང་མཐོ་རྱིམ་སློབ་གྲྭ་སོགས་ལ་ལྟ་

བསྐོར་བྱས་པར།  ཚང་མ་ཧུར་བརྩོན་ཅན་ཤ་སྟག་མཐོང་བྱུང་།  དཔོན་རྱིགས་མང་པོ་ཐུག་འཕད་

བྱས་པའྱི་ནང་འགའ་ཤས་དང་བག་ཕེབས་གྲོས་གེང་དོན་ལྡན་གྱིས་དགའ་པོ་བྱུང་བ་ད་དུང་དྲན་

གསོས་ཀྱི་འདུག  མྱི་ཡག་ཤོས་རྣམས་འབྱོན་པོ་དང་།  སྤོད་ཚུལ་བཟང་པོ།  སྱིད་དོན་བྱེད་སྟངས་

སློབ་སྦོང་ལེགས་པོ་འདུག  གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་རྣམས་སྒྱིག་འཛུགས་ཡག་པོ་དང་།  ཧུར་བརྩོན་

ཆེན་པོ་འདུག  སྤྱིར་བཏང་ལས་རྩོལ་བ་ཚོ་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་ཞྱིང་།  འཚོ་བའྱི་སྐོར་

ཡང་སྐབས་དེར་འགྲྱིགས་ཙམ་ཡོད་འདུག  ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་མྱི་ཚོ་རྒྱུན་དུ་འདོད་བབས་མེད་

པའྱི་རྣམ་འགྱུར་སྦས་པ་ཞྱིག་མངོན་གྱི་འདུག  གུང་བན་རྱིང་ལུགས་འགོ་རྒྱ་ནག་གྱི་བཟོ་ལས་

ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་པ་དེར་མཐོང་ཆུང་བྱེད་མྱི་ཐུབ།  འནོ་ཀང་ཡར་རྒྱས་དང་།  དེའྱི་རྱིན་ཐང་

ཆ་སྙོམས་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀང་ཡར་རྒྱས་དེའྱི་དོན་དུ་མྱི་རང་རང་སོ་སོའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་རྫོགས་རྩ་

བརླག་ཏུ་སོང་ཞྱིང་།  ཁོ་བོའྱི་སྣང་བ་ལ་དེའྱི་རྱིན་ཐང་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཚད་བརྒལ་ཆེ་བས་ཁོང་ཚོ་ཚང་

མ་ཐོབ་ཐང་བལ་བ་འདྲ་སྙོམས་སུ་གྱུར་ཅྱིང་།  ཕན་གང་དུ་ཕྱིན་ཀང་ཁོང་ཚོ་སྒྱིག་ཁྱིམས་དམ་

པོ༑  ཕོ་མོའྱི་གོན་གོས་ཚོན་བཀྲག་མེད་པ་སོ་མདངས་གཞྱི་མཚུངས།  གེང་མོལ་བརོད་སྟངས་འདྲ་

མཚུངས།  བྱེད་སྟངས་འདྲ་མཚུངས་བཅས་འདུག་སྟེ།  བསམ་ཚུལ་ཡང་འདྲ་མཚུངས་མྱིན་ནམ་

སྙམ།  དེ་འདྲ་མ་གཏོགས་ཡོང་ཐབས་ཀང་མེད་ལ།  ཁོང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ་པ་ནྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཁོ་

ནའྱི་གསར་ཤོག་དང་།  རླུང་འཕྱིན་རྒྱང་བསྒགས་ཡྱིན་ཞྱིང་།  དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གཞུང་གྱི་འདོད་

ཚུལ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་མེད།  ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་ཤོག་དང་།  རྒྱང་བསྒགས་བེད་སྤོད་མྱི་ཆོག་པ་རེད།  

ཐེངས་གཅྱིག་ཁོ་བོ་པྱི་ཅྱིང་ཉེ་སྐོར་གྲོང་གསེབ་ཅྱིག་ཏུ་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔོན་རྱིགས་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ་

སྐབས་རླུང་འཕྱིན་ནང་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་བྷྱི་བྷྱི་སྱིའྱི་གསར་འགྱུར་བརོད་ཁའྱི་རོལ་ཆ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་གོ་

བྱུང་དོན།  མཉམ་དུ་ཡོད་པའྱི་དཔོན་རྱིགས་དེའྱི་གདོང་གཤྱིས་འགྱུར་ཏེ་འདྲོགས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་

གསལ་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག  མྱི་མང་ཚོའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་འཛུམ་དགོད་དང་།  གླུ་གཞས་གཏོང་བའྱི་

ཉམས་འགྱུར་ཚོ་ཡང་དུས་སྐབས་སོ་སོར་མ་གཏོགས་བརླགས་འདུག  གུང་བན་ན་གཞོན་འགའ་

ཤས་ཤེས་ཡོན་དང་།  སྤང་རྱིག་ཅན།  དམར་པོའྱི་སློབ་སྦོང་ལེགས་པོ་དེ་འདྲ་ཡོད་ཀང་།  རང་

གྱི་བསམ་ཚུལ་ངོ་མ་ནམ་ཡང་མྱི་བརོད་པར་རྒྱུན་དུ་དམར་པོའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་གྲུབ་འབས་ལ་
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བསགས་བརོད་དང་།  རྒྱ་ནག་ཡར་རྒྱས་ཆེ་ཚུལ་འཆར་ཅན་ཤ་སྟག་བརོད་ཀྱི་འདུག

ངའྱི་སྐྱེས་ཡུལ་གྱི་ཉེ་འགྲམ་ཟྱི་ལྱིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ས་གནས་དེའྱི་དམར་པོའྱི་ཚོགས་པའྱི་འགོ་འཁྱིད་

གཅྱིག་གྱིས་ཁོ་བོར་ལེགས་སྦར་རྱིང་པོ་ཞྱིག་བཤད་བྱུང་བ་པྱི་ཅྱིང་ལ་རག་ཏུ་གོ་ཐོས་བྱུང་མྱོང་བ་

དེ་རང་རེད།  ཁོང་གྱི་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་བརོད་པ་ནྱི་རུ་སུ་མ་གཏོགས་འཛམ་གྱིང་ནང་རྒྱ་ནག་

སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པ་དང་།  ཡུལ་གྱི་ནང་མེ་འཁོར་ཐོག་ཉྱིན་མཚན་སྦྲེལ་ཏེ་འགྲོ་དགོས་པ་

རྒྱ་ནག་གཅྱིག་པུ་རེད་ཅེས་བཤད་བྱུང་།

རྒྱ་ནག་ཏུ་ལོ་གཅྱིག་མྱིན་ཙམ་སོད་རྱིང་སྤྱིར་བཏང་མཐོང་ཚུལ་རགས་ཙམ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན།  

འབྱོན་པོ་དང་།  ཧུར་བརྩོན་ཅན།  བཙན་སྱིད་ཡར་རྒྱས།  འཛུམ་དགོད་བལ་བའྱི་ཆུ་འཛིན་སྟུག་

པོའྱི་ཁོད་ནས་སྐབས་རེ་རྒྱ་ནག་གནའ་བོའྱི་གཤྱིས་ལུགས་མཛེས་སྡུག་ཡྱིད་འོང་གྱི་ཉྱི་འོད་ཡུད་

ཙམ་ཡུད་ཙམ་འཕོས་ཀྱི་འདུག  ཚང་མ་ཆ་སྙོམས་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་གུང་བན་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ནུས་

ཤུགས་དེ་རེད།  འནོ་ཀང་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་བསམ་བོ་རྒྱ་མྱི་ནང་བཞྱིན་བཟོ་མྱི་ཐུབ་པར་ཡྱིད་ཆེས་

ཡོད།  ཆོས་དང་།  རྩེད་དགོད།  མྱི་སོ་སོའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐོབ་ཐང་བཅས་ནྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་སོག་ལྟ་བུར་

བརེན།  དེ་དག་དང་།  ཕྱིའྱི་དངོས་པོ་ཙམ་ཡར་རྒྱས་གཉྱིས་བརེ་འཚོང་བོད་མྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་

རང་འདོད་དུ་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད།  བོད་མྱིས་མྱི་རྱིགས་གཞན་ཞྱིག་དབང་འགོ་ཏུ་བསྡུས་ན་ཡང་བརེ་

འཚོང་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད།

ཕན་ལྷ་སར་ཕྱིར་ལོག་གྱི་གྲ་སྒྱིག་སྐབས་ངའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་རྒྱ་མྱིའྱི་དབང་བསྒྱུར་འགོ་གནས་ཚུལ་

སྡུག་ཤོས་ནས་སྐྱོབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད།  ངའྱི་བསམ་པར་ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱིན་པ་དེས་ཕན་ཐོགས་གཉྱིས་

བྱུང་འདུག

ང་ཚོའྱི་འགལ་ཟླ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་།  གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ་མའ་ོཙེ་ཏུང་གྱིས་བོ་

མོས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་བོད་དུ་པྱི་ཅྱིང་ནས་ཐད་ཀར་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུའྱི་དམག་སྱིད་ལྷན་

ཚོགས་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་མ་དགོས་པའྱི་ཞུ་འབོད་བྱེད་ཐུབ་ཅྱིང་།  དེའྱི་ཚབ་ཏུ་ང་ཚོར་ནང་གྱི་རང་

དབང་ཕན་བུ་ཡོད་པའྱི་རང་སྐྱོང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ཁས་ལེན་བྱུང་བ་རེད།  དེ་ནས་མའ་ོཙེ་ཏུང་གྱི་
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བསམ་ཚུལ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གྲ་སྒྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་གསལ་ཤེས་བྱུང་།  དེར་

འཐུས་མྱི་ལྔ་བཅུ་ང་གཅྱིག་ཡོང་དགོས་པ་ནས་ལྔ་མ་གཏོགས་ཚང་མ་བོད་པ་ཡྱིན།  ངས་གཙོ་

འཛིན་དང་།  པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་།  རྒྱ་མྱིའྱི་དཔོན་རྱིགས་ཤྱིག་ནས་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ།  

ང་ཕོད་དྲུང་ཡྱིག་ཆེན་མོ་ཡྱིན།  ཚོགས་པ་དེས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་འཛུགས་རྒྱུའྱི་གྲ་སྒྱིག་བྱེད་དགོས་

ཤྱིང་།  བྱེད་ཚུལ་ནྱི།  ནོར་སྱིད་དང་།  ཆོས་དོན་སྐོར་ལྷན་ཚོགས་གཉྱིས་དང་།  དེ་མྱིན་ལས་ཁུངས་

ཁག་མང་བཙུགས་ཏེ་ནུས་པ་མ་སྨྱིན་བར་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཡྱིག་ཚང་དང་།  རྩྱིས་ཁང་

སོགས་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ཏེ་བར་བརྒལ་དུས་སྐབས་དེ་བསྐྱལ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་པ་དེའྱི་འཐུས་མྱི་རྣམས་དྲག་སྒྲུག་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་དེ་དངོས་འབེལ་ཡྱིན།  ཕན་ཐེ་བས་

འཐུས་མྱི་བཅོ་ལྔ་བོད་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་ཅྱིང་།  དེ་ནྱི་བོད་གཞུང་ངོ་མ་དེ་ཡྱིན།  

བཅུ་གཅྱིག་དགོན་པ་ཆེ་ཁག་དང་།  ཆོས་ལུགས་ཁག  མྱི་མང་ཚོགས་པ།  གྲགས་ཅན་མྱི་སྣ་བཅས་

རེད།  རྒྱ་མྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཆེད་ཤོག་ཁག་གཉྱིས་རེར་འཐུས་མྱི་བཅུ་རེ་ཡོད།  གཅྱིག་ཆབ་མདོ་

བཅྱིངས་བཀྲོལ་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་ཞྱིང་།  དེ་བོད་ཤར་ཕོགས་སུ་བཙུགས་པ་དེར་ཐོག་མར་བཙན་

འཛུལ་བྱས་ནས་བོད་གཞུང་ལ་ཕྱིར་སྤོད་བྱུང་མེད་པ་དེ་ཡྱིན།  གཅྱིག་པཎ་ཆེན་བ་མའྱི་ཚོགས་

པ་སྟེ་བོད་ཀྱི་ནུབ་ཕོགས་སུ་བཙུགས་ཡོད།  དེ་ལ་པཎ་ཆེན་སྐུ་གོང་རྱིམ་དུ་མེད་པའྱི་སྱིད་དབང་

སྤོད་འདོད་ཡོད་པ་རེད།  འཕོས་མྱི་ལྔ་ལྷ་སར་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔོན་རྱིགས་ཡྱིན།  ཚང་མར་བསྐོ་

གཞག་བྱེད་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དགོས་པ་རེད།  གསར་དུ་བཟོས་པའྱི་ཡུལ་ཁག་

ལ་འཐུས་མྱི་ཆ་བགོས་བྱས་པ་དེས་ཀང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དང་།  ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་དབང་ཆར་བསྒྱུར་

བཅོས་མྱི་བྱེད་ཅེས་པའྱི་རྩ་དོན་དང་འགལ་ཏེ།  འཐུས་མྱི་དྲག་འདེམས་བསྐོ་གཞག་བྱེད་སྟངས་དེ་

རང་ནས་ལས་དོན་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ས་བོན་བཏབ་ཟྱིན་ཅྱིང་།  འནོ་ཀང་མྱི་རྣམས་ནས་གནས་ཚུལ་

དཀའ་ཚེགས་ཅན་དང་འཕད་དུས་རེ་བ་ཅུང་ཟད་ལས་མེད་ཀང་དེ་ལ་ལམ་སེང་འཐམས་འཇུས་

བྱེད་པ་ལྟར།  ངས་ཀང་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་དོན་ཚོགས་ཁག་ཚོའྱི་སྤོད་ཚུལ་མུན་ནག་ཅན་ལ་ཉམས་

མྱོང་བྱུང་ན་ཡང་།  བོད་མྱི་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་དང་།  རྒྱ་མྱི་ལྔའྱི་ཚོགས་པ་དེས་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་

པའྱི་རེ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན།
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དེར་བརེན་ཁོ་བོ་རང་ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟ་འདོད་དང་།  རང་དབང་གྱི་ལྷག་མ་ཅུང་ཟད་

ཡོད་པར་བེད་སྤོད་ལེགས་པོ་ཐུབ་པའྱི་རེ་འདུན་ཆེན་པོས་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་པ་ཡྱིན།

སྦོང་ཚན།

བསམྡིཞིིྡབསྡཏེྡབིསྲ

༡	 གོང་གྲི་སློབ་ཚན་འདྲི་བཀགས་ཏེ་ཚིག་གསར་ཟུར་འདོན་གྲིས་ནང་དོན་ཚིག་མཛོད་ལས་ཚོལ།

༢	 སློབ་ཚན་འདྲི་བཀགས་ཏེ་ཟྲིན་བྲིས་འགོད་སངས་ལྟར་ཟྲིན་ཐོ་རྒྱས་པ་ཞྲིག་ཁོད།

༣	 སློབ་ཚན་གྲི་སྤྲི་ཁོག་ནང་དོན་ངེས་པར་བས་ཏེ་ཟྲིན་ཐོ་བཀོད་པ་ལྟར་འཛིན་གྲྭའྲི་ནང་འགེལ་བཤད་

བེད་དགོས།
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སློབ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ།

ངོས་ཀྱི་ཡུལ་དང་།  ངོས་ཀྱི་མྱི་མང་།  (བཞྱི་པ།)

ལེའུ་བདུན་པ།  བཙན་གནློན་དང་།  བློ་ཕམ།

༄༅།  །ཕན་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཁར།  སྐྱེས་ཡུལ་གྲོང་གསེབ་སྟག་འཚེར་དུ་ཡང་བསྐྱར་འགྲོ་

རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་།  ངལ་དུབ་ཅན་གྱི་ལམ་འགྲུལ་དེའྱི་ནང་སྟག་འཚེར་དུ་བསྐྱོད་པའྱི་དུས་ཡུན་

ཐུང་ངུ་དེར་དགའ་སྤོ་དང་།  སྙོམ་ཆུང་གྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་དུ་སྐྱེས་པ་དེར་རང་བཞྱིན་དགའ་སོམ་དྲྱིན་

དྲན་བྱེད་འསོ་པ་ཡྱིན།  རང་ལོ་བཞྱི་སོན་དུས་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་དེ་ཡྱིད་ལ་ལྷང་ལྷང་དྲན་སྐབས་

ཧ་ཅང་དགའ་བོ་བྱུང་ཡང་།  མྱི་སུ་ཞྱིག་ལ་གེང་མོལ་བྱས་སྐབས་ཁོང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་

གནས་སྟངས་དེ་གོ་བུར་དྲན་སོས་ཀྱིན་འདུག  མྱི་དེ་ཚོར་སྐྱྱིད་པོ་ཡོད་མེད་དྲྱིས་པར།  གུང་བན་

ཏང་དང་།  རླབས་ཆེན་གཙོ་འཛིན་མའ་ོཙེ་ཏུང་གྱི་འགོ་འཁྱིད་འགོ་ཤྱིན་ཏུ་སྐྱྱིད་ཅྱིང་།  འཚོ་བ་

བཟང་པོ་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་མྱིག་མཆྱི་མའྱི་རྒྱུན་གྱིས་གང་སོང་བས་ཁོ་བོ་ཡང་

རང་དབང་སྤུ་རྩེ་ཙམ་བལ་བའྱི་བརོད་ཚུལ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་བརོད་མ་ནུས་པ་མཐོང་སྟེ་ཡྱིད་སྐྱོ་

བ་དང་དངངས་སྐྲག་ཏུ་གྱུར།

འནོ་ཀང་།  དེ་ཁུལ་དགོན་པ་ཞྱིག་ནང་བ་མ་འགའ་ཤས་དང་འཕོས་མོལ་ལྷོད་པོ་བྱུང་།  ཁོང་ཚོས་

གེང་མོལ་བྱེད་རྒྱུར་བོས་འགེལ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅྱིང་།  ཁོང་ཚོ་སེམས་འཁུར་ཆེན་པོ་འདུག  རྒྱ་མྱིས་

ཁུལ་དེར་ཞྱིང་ལས་མཉམ་འབེལ་གྱི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཟྱིན་འདུག་ན་ཡང་།  སོ་ནམ་པ་ཚོས་དེ་ལ་

བོ་བབས་གཏན་ནས་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག  རྒྱ་མྱིའྱི་འཆར་དོན་རྣམས་སྒྲུབ་ཆེད་སོ་ནམ་པ་ཚོར་བཙན་

གནོན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་བ་དཔོན་ཚོས་དེ་སྐབས་ནས་ཤེས་ཀྱི་འདུག  གྲྭ་རྱིགས་མྱིན་
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པའྱི་མྱི་མང་གྱི་འགོ་བྱེད་འགའ་ཤས་དང་ཡང་གེང་མོལ་བྱུང་བར་ཁོང་ཚོས་གུང་བན་གྱི་བཅོས་

བསྒྱུར་གཞན་དག་སྐོར་ཡང་བརོད་དེ།  ད་ཆ་འགལ་བ་ཇེ་ཆེ་དང་།  བཙན་ཤུགས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་

ཚུལ་ཟེར།  སྐབས་དེར་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔོན་རྱིགས་ཚོ་དང་ཐུག་འཕད་སྐབས་བཅོས་བསྒྱུར་ངེས་པར་

བྱེད་དགོས་ན་ཡང་།  རྒྱ་ནག་ཏུ་ཇྱི་བྱས་ལྟར་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐབས་མེད་ཅྱིང་།  དེ་ཡང་བཙན་

ཤུགས་ཀྱིས་མྱིན་པར་དལ་བུས་རྱིམ་བཞྱིན་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད།  ས་གནས་དེ་གའྱི་གནས་ཚུལ་

དང་།  མྱི་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་གཤྱིས་ལུགས་ལ་ཡང་གོ་བསྟུན་བྱེད་དགོས་བརོད་པ་ཡྱིན།  འནོ་ཀང་།  

པྱི་ཅྱིང་ནས་ཐག་རྱིང་གྱི་ས་གནས་དེར་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་དམར་དེ་ཚོ་སྤོད་གཤྱིས་ངན་ཞྱིང་།  སེམས་

འཁུར་ཆུང་བར་བརེན་ཕན་བོ་ཕམ་གྱི་གནས་སུ་གར།  ཁོང་ཚོ་ནྱི་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་བརྩྱི་

འཇོག་མེད་པ་ཤ་སྟག་རེད།  ད་དུང་རྒྱ་དཔོན་གཅྱིག་ནས་བརོད་གསལ།  མྱི་མང་གྱི་འདོད་བབས་

ཡོད་མེད་གང་ལྟར་ཡང་།  བཅོས་བསྒྱུར་ལག་ལེན་བྱེད་ཆེད་རྫོང་ཁུལ་འདྱིར་དམག་མྱི་མང་དུ་

གཏོང་གྱི་ཡོད་ཚུལ་ཟེར་འདུག  ས་ཁུལ་དེར་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོར་མ་འངོས་པར་སྡུག་བསལ་

མུན་ནག་ཅན་ཡོང་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་པོ་འདུག

ཁོང་ཚོའྱི་སྤོད་གཤྱིས་ནྱི་བོད་མྱི་རང་དུ་བསད་འདུག  ཁུལ་དེར་ཉྱིན་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་རྱིང་རྒྱ་

མྱིའྱི་སྣེ་ལེན་ཁང་དང་།  དགོན་ཁག་ཚོར་ཕན་ཚུན་བསྐྱོད་སོད་སྐབས་བོད་མྱི་སྟོང་ཕག་བརྒྱ་ལས་

མྱི་ཉུང་བ་མཇལ་ཁ་ཞུ་ཆེད་དུ་སླེབས་བྱུང་།

ང་པྱི་ཅྱིང་དུ་སོད་རྱིང་བོད་ཤར་ཕོགས་ས་གནས་ཁག་གྱི་འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཡོང་སྟེ་ཕན་ཕྱིར་ལོག་

སྐབས་ལམ་ཞོར་ཁམས་ཕོགས་དགོན་ཡུལ་མང་པོར་བསྐྱོད་འཁོད་ཡོང་བ་ནན་ཏན་བསྐུལ་བ་ལྟར་

བྱེད་འཆར་ཡང་།  ས་འགུལ་གྱིས་རྐེན་པས་སོན་ཡོད་འཁོར་ལམ་སྐྱོན་ཤོར་ཡུན་འགོར་བྱུང་སྟབས་

ཁོང་ཚོའྱི་འདོད་མོས་ཀྱི་ས་གནས་ཚོར་འགྲོ་ཁོམ་མ་བྱུང་།  མོ་ཌོར་བགྲོད་ལམ་ཡོད་པའྱི་དགོན་

ཁག་ཚོར་ངོ་བསྐྱོད་བྱས་ཤྱིང་།  དེ་མྱིན་དགོན་ཁག་ཚོར་ངོ་ཚབ་ཏུ་ཡོངས་འཛིན་སྐུ་གཞོན་ཁྱི་བྱང་

རྱིན་པོ་ཆེ་དང་།  ཀར་པ་རྱིན་པོ་ཆེ།  སྨྱིན་གྱིང་གཅུང་སྤྲུལ་སྐུ་བཅས་བ་མ་ཆེ་ཁག་གསུམ་ཕེབས་

དགོས་ཞུས་དོན་བཞྱིན་ངོ་ཕེབས་བསྐྱངས་ཤྱིང་།  ཀར་པ་ནྱི།  གོང་འཁོད་སྐུ་ཕེང་བཞྱི་པ་ངའྱི་སྐྱེ་

ཡུལ་གྲོང་གསེབ་ཁུལ་དགོན་གནས་ཕག་འདེབས་གནང་མཁན་དེའྱི་ཡང་སྤྲུལ་རེད།
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ཁུལ་དེའྱི་ས་མཚམས་ཉེ་སྐོར་ས་ཕོགས་གང་སར་མྱི་ཚང་མ་སེམས་སྡུག་གྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ཞྱིང་།  

བོད་མྱི་ཚོས་རྒྱ་མྱིར་ཞེན་ལོག་གྱི་བསམ་བོ་སྐྱེ་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞྱིན་འདུག  རྒྱ་མྱིའྱི་ཕོགས་

ནས་གནས་ཚུལ་མ་རོགས་པ་དང་།  འཇྱིགས་སྣང་དབང་གྱིས་སྙྱིང་རེ་མེད་པའྱི་བཙན་གནོན་

བྱེད་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་པར་བརེན་རྒྱ་རྱིགས་ཚོར་བྱ་སྤོད་བྱམས་ཡངས་གང་ཆེ་ཡོང་

བའྱི་འབོད་བསྐུལ་གང་ཐུབ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་།  བོད་མྱི་ཚོར་ཡང་མཛའ་མཐུན་ཞྱི་འཇམ་གྱི་ངང་

ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་དང་།  རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལེགས་ཆ་རྣམས་དང་ལེན་བྱེད་དགོས་ཞེས་

ཚོགས་འཛོམས་སར་སློབ་སྟོན་གསེད་དཀྲོལ་བྱས།  དེས་དྲག་ཚུལ་ཞྱི་འཇམ་དུ་འགྱུར་བའྱི་རེ་བ་

བྱུང་།  ལོ་དུས་དེ་ཚོའྱི་ནང་རྒྱ་དམར་དང་བོད་མྱིའྱི་དབར་འཁོན་འགྲས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཇེ་ཐུར་

སོང་སྟེ་ངའྱི་རེ་བ་འབས་མེད་དུ་གྱུར་པ་རེད།

དེ་ནས་འབྱི་ཆུ་བརྒལ་ཏེ་རྒྱ་མྱིས་ཐོག་མར་བཙན་འཛུལ་བྱེད་ས་ཆབ་མདོའྱི་ས་ཁུལ་དུ་འབྱོར་ཞྱིང་།  

སེ་དགེ་འབྱི་ཆུ་ནྱི།  ཕྱི་ལོ་༡༩༣༢  ཚུན་གྱི་བོད་དང་།  རྒྱ་ནག་གྱི་ས་མཚམས་རེད།  ཆབ་མདོ་གྲོང་

ཁྱེར་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔོན་རྱིགས་སོད་ས་དེར་ཉྱིན་ཤས་དང་།  ཉྱིན་ཤས་ཆབ་མདོ་དགོན་དུ་བསད་པ་

ཡྱིན།  ས་གནས་འདྱི་རྒྱ་མྱིས་བཅྱིངས་བཀྲོལ་ལྷན་ཚོགས་འཛུགས་ཡུལ་དང་།  རེས་སུ་འབེལ་བ་

བྱེད་ཡུལ་དེ་ཡྱིན།  ལྷན་ཚོགས་དེར་འཐུས་མྱི་བོད་མྱི་འགའ་ཤས་འདུག་ཀང་།  རྩ་བའྱི་དབང་ཆ་

རྒྱ་མྱིའྱི་དཔོན་རྱིགས་ཚོས་བཟུང་འདུག  ས་གནས་དེའྱི་ཁྱིམས་གཅོད་ནྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་ཁུལ་ཁང་

ནས་བྱེད་པ་རེད།  ཁུལ་འདྱིར་ཡང་བོད་མྱི་ཚོ་རྒྱ་མྱིར་མྱི་འདོད་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཆུ་འཁོལ་བཞྱིན་

འདུག་ཅྱིང་།  བོད་མྱི་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སོ་ནམ་པའྱི་ས་ཞྱིང་རྒྱ་མྱིས་འཕོགས་པ་དང་།  ཁས་ལེན་

ལ་སོར་གནས་མེད་པ་སོགས་རྒྱ་མྱིས་བཙན་གནོན་དང་།  མྱི་དྲང་བ་བྱས་ཚུལ་ཕན་ལ་བརོད་ཀྱི་

འདུག  འདྱིར་ཡང་དྲག་ཟྱིང་ལངས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འདུག  ས་ཁུལ་འདྱི་ཚོར་ཁམས་རྱིགས་

ཚོ་གནས་སོད་བྱེད་པ་རེད།  ཕན་ནས་གོང་བརོད་ལྟར་ཁམས་རྱིགས་ཚོས་རང་གྱི་དངོས་པོའྱི་

ནང་ནས་དགའ་གཅེས་ཆེ་ཤོས་བྱེད་ས་ནྱི་མེ་མདའ་ཡྱིན་ཞྱིང་།  རྒྱ་མྱིས་གོ་ལག་ཇྱི་ཡོད་བསྡུ་རྒྱུའྱི་

གནས་ཚུལ་དེ་ཁོང་ཚོས་གོ་ཐོས་བྱུང་སྟེ།  ཁོང་ཚོའྱི་ལག་ཆ་སུ་ལ་ཡང་སྤོད་འདོད་མེད་པ་ཀུན་

ཤེས་མ་ཟད།  གོ་ལག་མ་སྤད་གོང་བེད་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་རེད།
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ཁུལ་འདྱིར་བོད་མྱི་ཁྱི་ཚོ་མང་པོ་མཇལ་ཕག་ཏུ་འབྱོར་ཞྱིང་།  ཚོགས་པར་ཆོས་འབེལ་གྱི་མཇུག་ཏུ་

ཁྱེད་ཚོ་རང་ཡུལ་གྱི་དོན་དུ་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་དགའ་བོ་བྱུང་ཞེས་དང་།  དེ་ས་བོད་

དབུས་གཞུང་གྱི་ལས་བྱེད་པ་དོན་མ་གོ་རེ་ཟུང་གྱིས་ལས་དོན་བྱེད་སྟངས་ཐོག་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་

ཡོད་ཅྱིང་།  དེས་ཀང་གང་ཅྱིའྱི་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བའྱི་ཆ་རྐེན་དུ་གྱུར་ཡོད་སྱིད་ཀང་།  ད་ཆ་བོད་

རྱིགས་ཡོངས་རྫོགས་ཆྱིག་སྒྱིལ་བྱེད་དགོས།  བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གྲ་སྒྱིག་ལྷན་ཚོགས་བཙུགས་

རེས་ས་ཁུལ་འདྱི་དག་ཡང་བསྐྱར་ང་ཚོའྱི་ཡུལ་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་འགྱུར་གྱི་རེད་ཅེས་བརོད་པ་ཡྱིན།

ངས་ས་མཚམས་བརྒྱུད་ལམ་ཞུགས་སྐབས་བོ་ཕམ་དུ་གནས་པ་དང་།  རེ་བའྱི་འདོ་ཟེར་འཕོ་བའྱི་

མཐོང་སྣང་གཉྱིས་བྱུང་བ་དེས་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་དྲན་གསོ་བྱུང་།  དང་པོ་ནྱི།  རྒྱ་

ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་དགོན་པ་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་རེད།  རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་ལྷ་ཁང་དང་།  དགོན་

ཁག་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་སྙན་གྲགས་ཡོད་པ་ཚོ་ཡང་བདག་གཅེས་མེད་པར་ཁང་སྟོང་གོག་པོ་ཞྱིག་ཏུ་

བཞག་པ་དང་།  དེ་ཚོའྱི་ནང་དགེ་འདུན་ཉུང་ཤས་ཡོད་པ་ཚོ་ནྱི་བགྲེས་སོང་ཤ་སྟག་རེད།  ད་དུང་

ཁོང་ཚོར་དྭོགས་པ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་མཆོད་འབུལ་བྱེད་མཁན་ཡང་རེ་ཟུང་ལས་ཡོང་

ནུས་ཀྱི་མྱི་འདུག  ཁོང་ཚོར་ཆོས་ཀྱི་སློབ་སྦོང་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཀང་།  ནང་སོག་ཁུལ་ད་དུང་བ་

མ་མཁས་པ་ཡོད་ཚུལ་ཟེར་གྱི་འདུག  ཕན་པྱི་ཅྱིང་དུ་སོད་སྐབས་ནང་སོག་གྱི་མྱི་བརྒྱ་ཕག་འགའ་

ཤས་མཇལ་ཕག་ཏུ་སླེབས་བྱུང་ཡང་།  མྱི་གཞོན་ཚོ་དགོན་པར་ཞུགས་རྒྱུར་འགོག་རྐེན་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་འདུག་ཅྱིང་།  ཆོས་ལུགས་ཚོགས་ཁག་ནང་གུང་བན་གྱི་སློབ་སྦོང་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཚོ་

ཡང་སྱིད་དོན་དྲྱིལ་བསྒགས་སུ་བེད་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁོང་ཚོར་ཆོས་

དད་རང་དབང་ཡོད་ལུགས་ཟེར་ཡང་།  རེས་སུ་ཆོས་ཀྱི་གཞྱི་རྩ་འཛུགས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་

ཡང་མེད་པ་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ།  ཁོང་ཚོ་ལྟོགས་སྦོང་སྡུག་ཤྱིར་བཏང་སྟེ་དགོན་གནས་སྟོངས་

རྐེན་བཟོ་རྒྱུ་རེད།

རྒྱ་མྱིའྱི་ལག་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་དགོན་ཁག་དང་།  གྲྭ་པ་ཚོར་ཡང་གནས་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཐོག་

ཏུ་འབབ་ཉེར་ཡོད་པ་མཐོང་གྱི་ཡོད།  འནོ་ཀང་མཐོང་སྣང་གཞན་ཞྱིག་ལ་དེ་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་ཡོང་

བའྱི་རེ་བ་ཡང་ཕན་བུ་བྱུང་།  བོད་མྱི་རྒན་གཞོན་སུ་ཡྱིན་ཡང་རང་གཤྱིས་འགྱུར་མེད་བརན་པོ་
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ཡོད་སྟབས་རྒྱ་མྱིའྱི་སློབ་སྦོང་སྤད་དེ་བེད་སྤོད་བྱེད་སྟབས་ལས་སླ་པོ་ཞྱིག་མྱིན་པའྱི་རགས་མཚན་

གསལ་པོ་བྱུང་།  དཔེར་ན།  པྱི་ཅྱིང་མྱི་རྱིགས་སློབ་གྲྭར་སོག་པོ་དང་།  ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཏན།  ཀོ་

རྱི་ཡ་སོགས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་དང་མཉམ་དུ་བོད་ཕྲུག་མང་པོ་སློབ་སྦོང་དུ་འཁྱིད་བསྐྱོད་ཐོག  ཁོང་

ཚོ་རང་གྱི་ཆོས་དང་ཤེས་རྱིག་གྱི་བསམ་ཚུལ་དང་ངང་གྱིས་ཁ་ཕལ་ཏེ་རྒྱ་མྱིས་གཅྱིག་དབང་

འཛིན་པའྱི་བསམ་བོ་གསར་པ་དེ་དག་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་བའྱི་མཛུབ་སྟོན་སློབ་སྦོང་ལ་ནུས་ཤུགས་

གང་ཡོད་བཏོན་འདུག་ཀང་།  བོད་ཕྲུག་ཚོའྱི་བསམ་བོར་དམར་པོའྱི་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་མ་ཐུབ་

པ་མཐོང་སྟེ་དགའ་པོ་བྱུང་།  རང་རྱིགས་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་གཤྱིས་ལུགས་རྣམས་རྩ་ཆེར་བཟུང་

ཁར།  རང་ཡུལ་གྱི་བརྩེ་ཞེན་ཡང་ཇེ་མཐོ་ཇེ་མཐོར་སོང་སྟེ།  མཐར་རྒྱ་དམར་ཡང་འུ་ཐུག་གྱིས་

ཤུགས་ཆེའྱི་ངན་གཡོའྱི་སློབ་གསོ་བར་མཚམས་བཞག་པ་དང་།  འཚོ་བའང་བཀྲེན་དུ་བཏང་སྟེ་

རེས་སུ་ཁོང་ཚོ་རང་ཁྱྱིམ་དུ་ལོག་ནས།  འགའ་ཤས་ལྷ་སར་རྒྱ་མྱིའྱི་བཙན་གནོན་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐབས་

རང་སོག་དོར་བ་དང་།  རང་ལོ་ཉྱི་ཤུ་སྐོར་གྱི་གཞོན་ནུ་བོ་གསར་སྙྱིང་སྟོབས་ཅན་འགའ་ཤས་རྒྱ་

གར་དུ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡང་འབྱོར་ཡོད།  རྒྱ་དམར་ནས་པྱི་ཅྱིང་མྱི་རྱིགས་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་བོད་ཕྲུག་

གྱི་ཀད་པ་བསྒྱུར་བརེས་གཏོང་དཀའྱི་གནས་སུ་གར་མཚམས་སླར་ཡང་ཞན་ཡང་ས་གནས་སོགས་

སུ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་སློབ་གསོའྱི་ཐབས་བཙན་དང་འབེལ་སློབ་གྲྭ་གཞན་དག་འགའ་ཤས་བཙུགས་

ཏེ་འབད་རྩོལ་ཡོད་དགུ་བྱས་ཀང་གྲུབ་འབས་འདོད་ཁེངས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།  བོད་ཕྲུག་ཚོས་

དངོས་གཙོར་སྨྲ་བ་དེར་ཡྱིད་ཆེས་མ་བྱས་པར་རང་ཉྱིད་བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་དང་།  སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཆོས་ལུགས་དེར་སྙྱིང་ནས་གཅེས་འཛིན་བྱེད་བཞྱིན་འདུག  སོག་པོ་དང་།  ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་གྱི་

ཕྲུག་གུ་ཚོས་ཀང་དེ་བཞྱིན་དུ་རང་གྱི་གཤྱིས་ལུགས་གཅེས་སྲུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད།  

བཅོས་པར་དཀའ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཚད་མ་འདྱི་དག་ལ་བརེན་ནས་ལོ་རེས་མ་ཚོའྱི་ནང་རྒྱ་མྱིས་བོད་

ཕྲུག་སྐྱེས་ནས་བདུན་ཕག་འགའ་ཤས་ལས་མ་སོང་བ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཁྱིད་དེ་བོད་མྱི་གུང་བན་ཞྱིག་

ཡོང་བའྱི་རེ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་།  ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་དམར་གྱིས་ཐབས་ཤེས་ཇྱི་ལྟར་བྱས་ཀང་

ཁུངས་ལྡན་གྱི་གངས་ཅན་པ་དག་རྩ་མེད་ནམ་ཡང་བཟོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་བོ་སོབས་སྐྱེ་བཞྱིན་ཡོད།

རྒྱ་ནག་ནས་བོད་བར་དམག་ལམ་གསར་པ་བཟོས་པ་དེའྱི་ལམ་འགྲུལ་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འདུག་



མརྡཀླསིྡས་ྡསྦྱས(ྡྲ

198

སྟེ།  ཆར་ཆུ་རྒྱས་ཆེ་བ་དང་།  ལམ་དུ་ས་རུད་དང་།  རྦབ་རོ་ཡང་ཡང་འདྲྱིལ་ཡོང་གྱི་འདུག  ནུབ་

ཅྱིག་དྲག་ཆར་བབས་ཆེ་ཞྱིང་མུན་པ་ནག་པའྱི་ཁར།  ཟམ་པ་ཞྱིག་ཆུས་འཁྱེར་ཏེ་འགྲུལ་རོགས་ཚོ་

རང་སར་འགག་སོད་བྱེད་སྐབས་རྱིའྱི་ལོགས་ནས་བག་རོ་ཆེན་པོ་རྦབ་འདྲྱིལ་ཡོང་བ་དེ་ད་དུང་

གསལ་པོ་དྲན་གྱི་འདུག  སྐབས་དེར་རྒྱ་རྱིགས་ཚོ་ནྱི་སྐད་ཅོར་གྱིས་འཚབ་འཚུབ་ཏུ་ཕར་ཚུར་

རྒྱུགས་ཀྱི་འདུག  བོད་མྱི་རྣམས་ནྱི་འཇྱིབས་འཁོར་རས་ཐོག་ཅན་ནང་ཁ་འདོན་འཕྱིན་བཅོལ་འདྲ་

བྱས་ཏེ་བསད་པ་ཡྱིན།  དེ་ཉྱིན་ཡང་བསྐྱར་ང་ཚོ་ཉེན་ཁ་དེ་བས་ཆེ་བ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ནས་ཐར་ཙམ་

བྱུང་།  དེ་ནྱི་ཟམ་པ་ཕོགས་གཅྱིག་སྐྱོན་ཤོར་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཏུ་འབྱོར་སྐབས།  ཟམ་པ་དེ་ལ་རྒྱ་མྱིས་

བཟོ་བཅོས་བྱེད་བཞྱིན་འདུག་ཅྱིང་།  ང་ཚོ་མྱི་ཧེང་རྣམས་སོན་དུ་རང་བགྲོད་བྱས་རེས་མོ་ཌོར་

དང་།  དངོས་ཆས་འརོ་ན་ལེགས་ཚུལ་སློབ་སྟོན་བྱས་བྱུང་སྟབས་ང་ཚོས་དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་འཇྱིབས་

དང་།  མོ་ཌོར་ཆེ་བ་ཡོང་སར་བལྟ་བཞྱིན་བསད་པར།  ཁ་ཤས་ཚུར་བགྲོད་ཐུབ་སོང་།  འཇྱིབས་

གཅྱིག་ཟམ་ཐོག་ཏུ་བགྲོད་མུས་སུ་ཚག་སྒ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཟམ་པའྱི་རེད་པ་ཆག་སྟེ་ཆུར་ལྷུངས་

སོང་།  འཇྱིབས་དེའྱི་ཁ་ལོ་པས་དངངས་འཚབ་ཀྱིས་རྒྱབ་བཤྱིགས་བྱས་ཏེ་རང་ཉྱིད་སྐྱོབ་སྲུང་ཐུབ་

སོང་ཡང་།  འཇྱིབས་དང་།  འཁོར་ལོ་ཆེ་བ་ངོ་གྲངས་ཕེད་ལྷག་ཙམ་ནང་གོན་མལ་ཉེར་མཁོ་ཚོ་

དང་བཅས་ཆུ་ཕར་ཕོགས་སུ་ལུས་པ་རེད།  ཚུར་ཕོགས་སུ་ཐོན་པའྱི་མོ་ཌོར་ཚོའྱི་ནང་འཚང་འཛུལ་

གྱིས་རྒྱ་མྱིའྱི་མགྲོན་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་གྲང་ཞྱིང་མཐུན་རྐེན་མ་ཚང་བའྱི་ནང་དེ་ནུབ་བསད་པ་ཡྱིན།

མཐར་ཕན་རང་གནས་ལྷ་སར་འབྱོར་ཞྱིང་།  ནོར་གྱིང་དུ་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིར་ལོག་འབྱོར་བར་དགའ་

སྤོ་ཆེན་པོ་བྱུང་།  ལྕགས་རྱིའྱི་ཕྱི་ལོགས་ཉེ་སྐོར་དུ་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་སར་ཚོས་ད་དུང་ང་ཚོར་འཇྱིགས་

སྣང་བསྐུལ་ཏེ་བསད་འདུག་ཀང་།  ནང་དུ་དབེན་ཞྱིང་།  ཉམས་དགའ་བས་ཆོས་སྤོད་རྣམས་སར་

བཞྱིན་མུ་མཐུད་བྱེད་པར་དཀྲོག་རྐེན་བཟོ་མཁན་མ་མཆྱིས།

ངའྱི་བཀའ་བོན་ཚོས་རྒྱ་མྱིར་མཛའ་མཐུན་གྱི་འབེལ་བ་སར་བཞྱིན་བྱེད་པ་དང་།  ལྷ་སའྱི་མྱི་མང་

གྱིས་རྒྱ་མྱིར་མྱི་འདོད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ཚུལ་ཡང་ཕན་བུ་དྲག་ཏུ་ཕྱིན་འདུག་ཅྱིང་།  གྲོང་ཁྱེར་

དེ་ཡང་ཞྱི་འཇམ་དུ་གནས་འདུག  ཤར་ཕོགས་ས་མཚམས་ཉེ་སྐོར་དུ་བསྒྱུར་བཅོས་ཚབས་ཆེན་

བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཁོང་ཚོས་གསལ་རེན་ཤེས་མེད་པ་དང་།  ཕན་ནས་མཐོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་
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སྡུག་པོ་ཞེན་ལོག་སྐྱེ་བ་དེ་བཞྱིན་བོད་དབུས་ཕོགས་ས་ཁུལ་དུ་སྐབས་དེར་ལག་ལེན་ཆ་ཚང་བྱས་

ཡོད་པ་མ་རེད།  དེར་བརེན་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གྲ་སྒྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་གནས་ཚུལ་སྡུག་ཤོས་དེ་

ལྟར་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་དུ་རེ་བར་མཐོང་བྱུང་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དམག་དཔོན་དྲྱིན་ཡྱི་བོད་དུ་རང་སྐྱོང་ལོྗངས་གྲ་སྒྱིག་ལྷན་ཚོགས་ལ་རེན་

འབེལ་ཞུ་མཁན་ཚོགས་པའྱི་འགོ་འཁྱིད་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་།  ཁོང་ནྱི་སྱིད་བོན་གཞོན་པ་

ཞྱིག་སྟེ།  ཁོང་ལྷ་སར་ཕེབས་འབྱོར་ཉྱིན་སྐྱྱིད་ཚལ་ཀླུ་སྱིང་དུ་ཕན་ནས་ཕེབས་བསུ་སྣེ་ལེན་བྱེད་

དགོས་པ་རྒྱ་མྱི་ཚོའྱི་འདོད་པར་ཡོད་ཀང་།  ངའྱི་བཀའ་བོན་ཚོའྱི་འདོད་བབས་མ་བྱུང་ཞྱིང་།  འནོ་

ཀང་གནས་ཚུལ་འདྱིར་ངའྱི་གོ་བབས་ལ་བལྟ་བའྱི་དུས་སྐབས་མྱིན་པར།  ངས་སྣེ་ལེན་བྱས་པར་

དམག་དཔོན་དྲྱིན་ཡྱི་དགའ་བོ་ཡོང་བ་དང་།  རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གྲ་སྒྱིག་ལྷན་ཚོགས་འགོ་འཛུགས་

ལེགས་པོ་ཡོང་བར་ཕན་ཁྱད་བྱུང་ན་འགལ་བ་མྱི་འདུག་སྙམ་སྟེ་ཕེབས་བསུར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གྲ་སྒྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རེན་འབེལ་ནྱི།  ༡༩༥༦  ཟླ་བ་བཞྱི་པ་ནང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་

ནང་ཕན་ཡང་ཡོད།  བོད་ནང་ཞྱི་བའྱི་བསྒྱུར་བཅོས་དུས་བསྟུན་གྱིས་ཡོང་བའྱི་རེ་ཡུལ་མཐའ་

མ་ནྱི་གྲ་སྒྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ལྔ་བཅུ་ང་གཅྱིག་དེ་རེད།  རེ་བ་དེ་དག་རེ་སྟོང་འཆང་བ་

ཙམ་རང་མྱིན་པའྱི་བསམ་པ་བྱུང་སྟེ།  དེ་ཡང་རྩ་ཁྱིམས་དང་།  འཆར་དོན་རྣམས་ཀང་ཡྱིད་དུ་མྱི་

འཐད་པ་ཆེར་མྱི་འདུག་པའྱི་ཐོག  ང་ཚོས་སྒྲུབ་ཐབས་མེད་པའྱི་དམར་པོའྱི་ལུགས་སོལ་ཐལ་ཆེ་བ་

རྣམས་ཀང་བྱིས་མྱི་འདུག  གཞན་ཡང་འཐུས་མྱིའྱི་ཁོངས་བོད་མྱི་འབོར་ཆེ་བ་ཡོད་སྟབས་གཞུང་

དེའྱི་ཆགས་སྟངས་ནྱི་ང་ཚོའྱི་སོན་གྱི་གཞུང་དང་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་མེད་པའྱི་ནུས་ཤུགས་ཅན་ཞྱིག་

ཡོང་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་འདུག  བྱེད་ཐབས་འདྱིས་བོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ཚོས་རྒྱ་རྱིགས་ལས་བྱེད་

པའྱི་ས་ནས་ལས་དོན་བྱེད་སྟངས་སློབ་སྦོང་ལེན་པའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་སྙམ་བྱུང་།  ཁོང་

ཚོ་དམར་པོའྱི་ལུགས་སོལ་ཡྱིན་ཀང་།  སྒྱིག་འཛུགས་བྱེད་སྟངས་སོགས་འགའ་ཞྱིག་ང་ཚོ་ལས་

ལེགས་པ་ཡོད།

དེ་ལྟར་ན་ཡང་།  མགོགས་མྱུར་རྒྱ་མྱིའྱི་སྱིད་དོན་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་བྱུང་བའྱི་མཐོང་ཚུལ་སྡུག་པོ་
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དེ་གྲས་ཡང་བསྐྱར་ལག་ལེན་བྱས་ཏེ་རེ་བ་དེ་དག་དེ་འཕལ་ཤུལ་མེད་དུ་གྱུར།  ངས་དོན་གནད་

གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་མྱི་འདུག  འཐུས་མྱི་ཉྱི་ཤུ་བོད་མྱི་ཡྱིན་ན་ཡང་།  དེ་རྣམས་

ཆབ་མདོ་བཅྱིངས་བཀྲོལ་ལྷན་ཚོགས་དང་།  བཀྲས་ལྷུན་ནང་སང་ལྷན་ཚོགས་ཁོངས་ནས་ཡྱིན་ཏེ།  

གཉྱིས་ཀ་རྒྱ་མྱིས་བརྒྱུད་བསྐུལ་བཙན་འདེད་འགོ་རྒྱ་མྱིས་ཇྱི་བརོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མྱི་བྱེད་མཐུ་མེད་

རེད།  འནོ་ཀང་ཆབ་མདོའྱི་འཐུས་མྱི་འགའ་ཤས་ནང་སང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་དེ་ཚོ་ལས་བྱེད་

སྟངས་ཕན་བུ་དྲག་གྱི་རེད།  རྒྱ་རྱིགས་འཐུས་མྱི་ལྔའྱི་ཐོག  བོད་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཁ་ལོ་

བསྒྱུར་བ་དེས་ལྷན་ཚོགས་དེར་བོད་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་པའྱི་མཐོང་སྣང་ཙམ་ལས།  དོན་གྱི་དབང་

ནུས་ཚང་མ་རྒྱ་མྱིས་བཟུང་ཡོད་པ།  དཔེར་ན།  གཞྱི་རྩའྱི་སྱིད་བྱུས་ཚང་མ་རྒྱ་དམར་བོད་ལས་

དོན་ལྷན་ཚོགས་ཁང་དུ་གྲགས་པ་ནས་བཀོད་བྱུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྱིང་།  ཚོགས་པ་དེར་བོད་མྱི་ཡོད་

པ་མ་རེད།  དོན་གནད་ཆུང་ངུའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོས་གྲོས་བསྡུར་བསྒྱུར་བཅོས་འདྲ་བྱེད་ཐུབ་ཀང་།  

དོན་གལ་ཆེན་པོའྱི་རྱིགས་ལ་གང་ཡང་བྱེད་མྱི་ཐུབ།  སྐབས་རེ་ཁོང་ཚོས་བཀོད་བྱུས་བྱེད་སྟངས་

ཚོ་མཐོང་དུས་གད་མོ་ཤོར་རྒྱུ་རེད།  གོང་གསལ་ཚོགས་པ་ནས་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པའྱི་དོན་གནད་

ཅྱིག་རང་སྐྱོང་ལོྗངས་གྲ་སྒྱིག་ལྷན་ཚོགས་སུ་གོ་བསྡུར་གྱི་ཚུལ་ཙམ་བྱས་ཏེ་གཏན་འབེབས་བྱེད་

དགོས་ཤྱིང་།  ཚོགས་འདུ་དེ་ཚོར་ཕལ་ཆེ་བར་ཁ་སྐྱེངས་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད།  ཕན་ལ་བོད་ཀྱི་དབང་

ཆ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཙམ་འདོན་པའྱི་ཆེད་དུ་གཙོ་འཛིན་གྱི་མྱིང་ཞྱིག་བཏགས་ཡོད་ཀང་།  ཐག་

གཅོད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བ་ཞྱིག་རེད།

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གྲ་སྒྱིག་ལྷན་ཚོགས་དེས་ལས་ཁུངས་ཁག་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཏེ་འཚབ་འཚུབ་ཀྱི་

ལས་འགོ་བཙུགས་འཕལ་མྱི་མང་ནས་གནས་ཚུལ་ཤེས་རོགས་བྱུང་སྟེ་རྒྱ་མྱིས་སོན་བྱས་ལས་ཀར་

མྱི་འདོད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་དེ་ཇེ་གསལ་དུ་ཕྱིན་ཞྱིང་།  འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་རང་རེད།  ངན་གཡོའྱི་

ཐབས་བརྒྱ་བྱུས་སྟོང་གྱི་གྲ་སྒྱིག་ལྷན་ཚོགས་གསར་པ་དེར་རྒྱབ་ལོྟས་བྱེད་ཆེད་ལྷ་སར་མྱི་མང་གྱི་

ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏེ།  ཁོང་ཚོའྱི་གྲོས་ཆོད་ཡྱི་གེ་རྒྱ་མྱིའྱི་འགོ་བྱེད་ཚོར་སྤད་པ་དེའྱི་ནང་།  བོད་

ནང་སར་ནས་རང་གྱི་ཆབ་སྱིད་སྐྱོང་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བརེན་མྱི་དམངས་ཀྱི་བོ་དང་མྱི་འཚམས་

པའྱི་གྲ་སྒྱིག་ལྷན་ཚོགས་དགོས་གནད་མེད་པས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་འོས་ལུགས་མཐུན་གྱིས་བརོད་
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ཡོད་ཀང་།  རྒྱ་མྱིས་དེ་ལ་ལུགས་མཐུན་ལན་འདེབས་མྱི་བྱེད་པ་སྨོས་ཅྱི།  བཀའ་བོན་རྣམས་འབོད་

འགུགས་བྱས་ཤྱིང་།  དེས་ཀང་མ་ཆོག་པར་མྱི་མང་ཚོགས་འདུ་མེད་པ་བཟོ་དགོས་ཕན་སར་

བརོད་བྱུང་།  བོད་གཞུང་ནས་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་རྩ་ཚིག་གསར་པ་ཞྱིག་བཟོས་པ་ལ་ཕན་ནས་

ལག་རགས་མྱི་འགོད་ཐབས་མེད་བྱུང་ཞྱིང་།  དེ་ལྟར་མྱི་མང་ཚོགས་འདུ་བཙན་ཤུགས་ཀྱིས་བསྟོར་

བཤྱིག་བཏང་ན་ཡང་།  མྱི་མང་གྱི་བསམ་བོ་བསྟོར་བཤྱིག་མྱི་ཐུབ་པ་ཀུན་གསལ་ཐོག  ཁོང་ཚོས་

བྱེད་ཐབས་གཞན་ཞྱིག་ཐོག་འགྲོ་རྒྱུ་གདོན་མྱི་ཟ་བ་རེད།  གནས་ཚུལ་དེ་དག་༡༩༥༩  ལོའྱི་སྨོན་

ལམ་སྐབས་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཤྱིང་།  མྱི་མང་ཕལ་བ་ཚོས་རྒྱ་མྱིར་མྱི་དགའ་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་དེ་ཇེ་

ཆེར་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་འཕེལ་ཏེ།  ཁོང་ཚོའྱི་སྱིད་དོན་འགོ་འཁྱིད་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པའྱི་མྱི་འགའ་ཞྱིག་

ཡོད་ཅྱིང་།  དེ་ཚོ་གཞུང་གྱི་ལས་བྱེད་པ་མྱིན་སྟབས་གོ་མྱིང་སོགས་གང་ཡང་མེད་པའྱི་མྱི་ཕལ་བ་

ཤ་སྟག་རེད།  ཁོང་ཚོ་སྱིད་དོན་འགོ་འཁྱིད་ཡྱིན་ལུགས་བརོད་པ་འདྱི་དག་ནུབ་ཕོགས་པའྱི་སྱིད་

དོན་ཤོག་ཁའྱི་གནས་ཚུལ་དང་ཐ་དད་རེད།  ཁོང་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དོན་རྒྱ་མྱི་གུང་བན་ཡྱིན་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ལྟ་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་ཡྱིན་པར།  འཛམ་གྱིང་དུ་ཡོད་པའྱི་སྱིད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་

ཚུལ་ཡང་མེད།  ཁོང་ཚོ་ནྱི་སྡུག་བསལ་དང་དཀའ་སྦོང་བཙན་གནོན་གྱི་འོག་ཏུ་སྨྲ་བརོད་ཀྱི་རང་

དབང་མྱི་ལྡན་པའྱི་མྱིའྱི་ནང་ནས་སྙྱིང་སྟོབས་བསྐྱེད་དེ་རང་འདོད་ཀྱི་སྨྲ་བརོད་བྱེད་ཐུབ་མཁན་

གྲས་ཡྱིན་པར་བརེན་ཁོང་ཚོ་ནུས་ཤུགས་ལྡན་པའྱི་གནས་སྟངས་སུ་གྱུར་པ་རེད།

མྱི་དེ་ཚོས་ལྷ་སའྱི་མྱི་མང་གྱི་འགོ་འཁྱིད་བྱས་ཏེ།  གསལ་པོར་བརོད་ན་སྐྱེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆེའྱི་གཤྱིས་

ལུགས་ལྟར་ཁོང་ཚོ་དང་མྱི་མང་བཅས་པར་ཁོང་ཁོའྱི་རང་གཤྱིས་འགོག་མེད་ཕར་རྒོལ་བྱེད་འདོད་

སྐྱེས་ཤྱིང་།  དེ་སྐོར་བཀའ་ཤག་ནས་ངའྱི་མཐོང་ཚུལ་ལྟར་རྒྱ་མྱིའྱི་དྲག་ཤུགས་ལ་ཕར་རྒོལ་བྱེད་

རྒྱུར་དོན་འབས་མེད་པ་མཐོང་སྟེ་སྐབས་རེ་མྱི་མང་ཚོ་དང་རོྩད་གེང་བྱེད་དགོས་པའང་ཡོང་གྱི་

ཡོད་པ་དང་།  ཁོང་ཚོའྱི་བྱ་སྤོད་དེ་དག་རྩ་བ་རང་གྱི་བསྟན་སྱིད་ལ་ཤ་ཞེན་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ཀང་།  དངོས་དོན་དུ་དོན་མེད་རང་ཤྱི་རྒྱག་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད་སྟབས་དེ་ལ་བཀའ་

ཤག་ནས་འགོག་ཐབས་མྱི་བྱེད་མཐུ་མེད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་།  ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་རང་

བཞྱིན་གྱི་མཐོང་སྣང་དུ་བཀའ་ཤག་ནས་བཙན་འཛུལ་མཁན་གྱི་ཕོགས་སུ་བོ་བསྟུན་བྱེད་དྲགས་
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པ་ལྟ་བུ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  མྱི་མང་ཚོའྱི་དོན་དུ་ཐེངས་གཅྱིག་ངས་ཀང་ཁོང་ཚོས་དྲག་རྒོལ་

བྱེད་རྒྱུའྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་དག་ནོར་འཁྲུལ་རེད་ཅེས་བརོད་པ་ཡྱིན།  དེ་ལ་ཁོང་ཚོ་འདོད་བབས་

བྱུང་མེད་ཤག་ཀང་།  དུས་མཐའ་སྡུག་པོ་འདྱི་འདྲ་མ་བྱུང་བར་ཁོང་ཚོས་ཕན་ལ་གུས་བརྩྱི་ཆེན་

པོའྱི་ངང་བསད་པ་རེད།  དེ་རྣམས་ཕན་རང་ངོས་ཀྱི་གཤྱིས་ཡོན་ལ་རང་བསྟོད་བྱས་པ་མྱིན་ཅྱིང་།  

ཕན་ཏཱ་ལའྱི་བ་མར་ངོས་བཟུང་གྱིས་ཁོང་ཚོས་གུས་བརྩྱི་དེ་ལྟར་བོད་མྱི་ཚང་མས་བྱེད་ལུགས་ལྟར་

བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།  ཁོང་ཚོས་འཐབ་འཛིང་བྱེད་པའྱི་དགོས་དོན་ཡང་གཅྱིག་ཕན་ལ་

ཐུག་ཡོད་པ་རེད།

ཁོ་བོ་རང་གྱི་ཕོགས་ནས།  ཁོང་ཚོའྱི་བྱ་སྤོད་ལ་རྒྱབ་འགལ་བྱེད་བཞྱིན་དུ་ཡང་བསགས་འསོ་སུ་

མཐོང་སྟེ།  ཚོང་ར་དུས་སྐབས་སྡུག་པོ་འདྱི་ལྟར་བྱུང་དུས་གནས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་དངོས་སུ་ཐོན་པ་

དེར་དགའ་པོ་བྱུང་།  འགོ་འཁྱིད་དེ་གྲས་ང་ཚོར་དུས་རག་ཏུ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད།

འགོ་འཁྱིད་དེ་ཚོའྱི་བྱེད་ཚུལ་དེས་སྨོན་ལམ་གྱི་དུས་སྐབས་དེ་རྣམ་ཀུན་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཡ་

མཚན་ཞྱིག་བྱུང་བ་དང་།  སྨོན་ལམ་སྐབས་སྱིད་དོན་གྱི་འབོད་སྒ་སྒོག་ཐེངས་དང་པོ་བྱུང་ཞྱིང་།  

གནས་ཚུལ་དེ་ལྷ་ཁུལ་མྱི་ཚང་མས་མྱི་ཤེས་པ་མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར།  གྲྭ་པ་འདུས་ཚོགས་ཆེ་བའྱི་

སྨོན་ལམ་སར་རྒྱུན་བཞྱིན་ཚོགས་སྐབས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཁུལ་གང་སར་སྦར་ཡྱིག་མང་པོ་ཐོན་

པ་དང་།  ཡྱི་གེ་དེ་ཚོའྱི་ནང་།  རྒྱ་མྱི་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་དགོས།  བོད་ནྱི་བོད་མྱིའྱི་ཡྱིན།  ཞེས་བྱིས་

ཡོད་པ་རེད།  དེས་རྒྱ་མྱིའྱི་འགོ་བྱེད་ཚོར་འཆར་ཅན་གྱི་ཚིག་ཟ་སྐྱེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་།  དེ་

རྱིགས་ནམ་བྱུང་སྐབས་བཀའ་ཤག་སྐད་འབོད་ཀྱིས་ཁ་གཡོག་རྣམས་བཀའ་ཤག་ཏུ་འགེལ་གྱི་

ཡོད།  སྐབས་དེར་རྒྱ་མྱིས་མྱི་མང་འགོ་འཁྱིད་གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་མྱིང་འབོད་བྱས་ཏེ་དེ་གསུམ་གྲ་

སྒྱིག་ལྷན་ཚོགས་འཛུགས་རྒྱུར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་དང་།  སྦར་ཡྱིག་འགྲེམས་མཁན་བཅས་ཀྱི་ནང་

ཡོད་སྟབས་བཀའ་ཤག་ནས་ཁོང་གསུམ་འཛིན་བཟུང་བྱ་དགོས་བརོད་ཅྱིང་།  ཁོང་ཚོས་ང་ཚོའྱི་

ཁྱིམས་འགལ་གང་ཡང་བྱས་མེད་ཀང་།  བོད་མྱིས་འཛིན་བཟུང་མ་བྱས་ན་རྒྱ་མྱིས་འཛིན་བཟུང་

ཁྱིམས་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལུགས་བརོད་སྟབས་ཁོང་ཚོས་དཀའ་སྡུག་ཆེ་ཤོས་དེ་ལས་སྐྱོབ་ཆེད་རང་

ཕོགས་ནས་བཟང་བཙོན་དུ་བཙོན་འཇུག་བྱ་དགོས་བྱུང་ཞྱིང་།  གཅྱིག་བཙོན་ཁང་ནང་འདས་
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གྲོངས་སུ་གྱུར།  གཞན་དག་གཉྱིས་ཚུལ་མཐུན་བྱེད་རྒྱུའྱི་འགན་ལེན་གདན་ས་གསུམ་གྱིས་བྱས་

ཏེ་རང་མྱིན་གུ་ཡངས་བཏང་ཞྱིང་།  གཅྱིག་ནྱི་དེང་སང་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་མུས།  དུས་སྐབས་དེའྱི་

ཚེ་རྒྱ་མྱིའྱི་དྲག་ཤུགས་ཀྱིས་བཟུང་བའྱི་བོད་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནང་གནས་ཚུལ་ཇེ་སྡུག་ཇེ་

ཞན་དུ་གྱུར་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཅྱི་རྱིགས་དེ་ཕོགས་ནས་གསར་འགྱུར་ནམ་འབོྱར་སྐབས་

ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  ལྷ་སར་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་གྱི་དུས་ཆེན་སྐབས་ལྱི་ཐང་དུ་དྲག་པོའྱི་འཐབ་

འཛིངས་བྱུང་འདུག  འནོ་ཀང་འབྱི་ཆུ་ནུབ་རྒྱུད་ཁོངས་ལྷྱིངས་འཇགས་གནས་མུར།  གྲ་སྒྱིག་ལྷན་

ཁང་རེན་འབེལ་ཟྱིན་འཕལ་ཆབ་མདོར་ཆབ་མདོའྱི་དམག་དཔོན་དེས་བོད་ཀྱི་མྱི་དྲག་སུམ་བརྒྱ་

ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ཚོགས་འདུར་འབོད་འགུགས་ཀྱིས་བརོད་གསལ།  ད་ལྟ་བོད་དུ་གུང་བན་གྱི་

བཅོས་བསྒྱུར་དུས་སྐབས་སུ་མ་བབས་པས་རྱིམ་བཞྱིན་བྱ་དགོས་ཤྱིང་།  བོད་མྱི་མང་གྱི་བོ་མོས་མ་

བྱུང་བར་བྱེད་མྱི་རུང་ཞེས་ཕན་ནས་བརོད་ལུགས་དང་།  པཎ་ཆེན་བ་མས་བཅོས་བསྒྱུར་འཕལ་

དུ་བྱེད་དགོས་གསུང་ཚུལ་ཁོང་ཚོར་བརོད་ཅྱིང་།  ཚོགས་འདུ་དེས་དེ་གཉྱིས་ལ་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་

ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་དུ་ལག་ལེན་ཇྱི་བྱེད་འདེམས་ཀ་བྱེད་དགོས་པ་རེད།

ཉྱིན་མང་གོ་བསྡུར་བྱས་རེས་མྱི་བརྒྱ་སྐོར་ཞྱིག་ནས་ཕན་དང་།  བོད་མྱི་བྱྱིངས་ཀྱིས་བཅོས་བསྒྱུར་

ནམ་བྱས་མཚམས་བྱེད་རྒྱུ་དང་།  བཞྱི་བཅུ་སྐོར་ནས་བཅོས་བསྒྱུར་འཕལ་དུ་དགོས་ཚུལ་བརོད་

ཅྱིང་།  བཅོས་བསྒྱུར་དལ་བུས་བྱེད་དང་།  འཕལ་དུ་བྱེད་ཀྱི་འདེམས་ཀ་ལས་སྤད་མེད་ཀང་།  མྱི་

ཉྱིས་བརྒྱ་སོར་ནས་བཅོས་བསྒྱུར་ནམ་ཡང་མ་དགོས་ཞེས་བརོད་པ་རེད།  དམག་དཔོན་དེས་ཁོང་

ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་དང་།  བཅོས་བསྒྱུར་དུས་བབས་སུ་བྱེད་རྒྱུ་བརོད་དེ་ཁོང་ཚོར་པར་

དེབ།  སྣག་སྨྱུག  ཤོག་བུ།  ཁྲུས་ཆས་སོགས་ཀྱི་ཕག་རགས་རེ་ཕུལ་ཏེ་ཚོགས་འདུ་གྲོལ་འདུག

ཟླ་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་རེས།  འཇོ་མདའ་རྫོང་དུ་དེ་ཁུལ་གྱི་བོད་མྱི་འགོ་བྱེད་ཚོ་འབོད་འགུགས་བྱས་

ཏེ༑  ཁོང་ཚོ་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་མྱིས་བསྐོར་བསྲུངས་ཀྱིས་དམངས་གཙོའྱི་བཅོས་བསྒྱུར་འཕལ་དུ་འགོ་

འཛུགས་དགོས་རྒྱུར་མོས་མཐུན་དགོས་རྒྱུ་བརོད་འདུག་པ་དེ་ལ་བོད་མྱི་ཚོས།  འབྱི་ཆུ་ཤར་རྒྱུད་དུ་

དམངས་གཙོའྱི་བཅོས་བསྒྱུར་གྱིས་དཀའ་སྡུག་ཇྱི་བྱུང་དངོས་མཐོང་བྱུང་སྟབས་ང་ཚོར་དེ་འདྲའྱི་

བཅོས་བསྒྱུར་ནམ་ཡང་མ་དགོས་ཞེས་དང་ལེན་མ་བྱས་སྟབས་རྒྱ་མྱིས་མཐའ་ནན་གྱིས་བདུན་
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གཉྱིས་ཙམ་རྱིང་དམག་སར་དེ་ནང་བཀག་ཅྱིང་།  དེ་མཚམས་སུ་བོད་མྱི་འགོ་བྱེད་ཚོས་ངག་ཐོག་

ནས་ཁས་ལེན་མྱི་བྱ་མཐུ་མེད་དུ་གྱུར་ཏེ་ཁས་ལེན་བྱས་པར་བརེན་རྒྱ་མྱིས་ཁོང་ཚོར་བརོད་གསལ་

ད་ཆ་ཁྱོད་ཚོ་རང་རང་ས་གནས་སོ་སོར་བཅོས་བསྒྱུར་དྲྱིལ་བསྒགས་བྱེད་པར་གཏོང་རྒྱུ་ཡང་།  ས་

འཕོས་ཁྱོད་རང་ཚོས་དེ་སྐོར་སློབ་སྦོང་ཕན་བུ་བྱེད་དགོས་ཞེས་བརོད་འདུག

ཁོང་ཚོས་བཅོས་བསྒྱུར་ཁས་ལེན་བྱས་སྟབས་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་མྱི་བསྐོར་སྲུང་པ་ཚོ་ཕན་བུ་ལྷྱིང་

འཇགས་བྱུང་ཞྱིང་།  སློབ་སྦོང་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ས་ནུབ་བོད་མྱི་འགོ་བྱེད་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་

དམག་སར་ནང་ནས་བོས་བསྐྱོད་རྱི་འཛེགས་བྱས་པ་རེད།

བོ་སྣ་ཐུང་ཐུང་གྱི་རྩུབ་སྤོད་མྱི་འདོད་དབང་མེད་དུ་བྱས་མཚམས་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་བྱེད་དེ་ཚོ་རྒྱ་

མྱིས་འཇབ་དམག་གྱི་གྲལ་དུ་བཅུག་ཅྱིང་།  ཁྱིམས་འགལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་རང་ཁྱྱིམ་དུ་ཕྱིར་ལོག་

བྱས་ན་འཛིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་བྱས་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཁོང་ཚོས་ཀང་ཤེས།  རྒྱུ་རྐེན་དེ་དག་ལ་

བརེན་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུའྱི་བསམ་སྦོར་ཡོད་པ་དེ་ཇེ་ཆེར་ཕྱིན་འདུག  རང་ཉྱིད་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་

རྒྱུའྱི་གོ་ལག་ནྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་ས་ནས་འཕོག་བཅོམ་ཇྱི་ཐུབ་ལ་རག་ལུས་པར་བརེན་རང་འདོད་ཡྱིན་མྱིན་

ལ་མ་ལྟོས་པར་དྲག་པོའྱི་འཐབ་འཛིངས་བྱེད་དགོས་བྱུང་།  བོད་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་ཁམས་རྱིགས་མང་

ཆེ་བ་བཟོད་སན་ཆེ་ཞྱིང་།  སེམས་ཐག་ཆོད་པོའྱི་ཐོག  གངས་བག་དང་།  ནགས་ཚལ་གྱིས་ཁེངས་

པའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཚོའྱི་གནས་ལུགས་ཀང་གསལ་ཤེས་ཡོད་སྟབས།  འཇབ་དམག་གྱི་ལས་ཀར་དངོས་སུ་

ཞུགས་ཏེ།  ༡༩༥༦  གྱི་ལོ་སྟོད་ནས་བཟུང་།  ཁོང་ཚོས་རྒྱ་མྱིའྱི་འགྲུལ་ལམ་དང་།  བབས་ཚིགས་

ཁག་ལ་རྒོལ་བཅོམ་བྱས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་གོ་ཐོས་བྱུང་།

ཁོ་བོའྱི་མཐོང་སྣང་ལ་ཁོང་ཚོ་ནྱི་འུ་ཐུག་བཟོད་བལ་གྱི་གནས་ཚུལ་འགོ  ཕུ་ཐག་རྱིང་པོའྱི་གནད་

དོན་ལ་བསམ་བོ་ཆེར་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཅྱིང་།  ཕན་ཚུན་དབར་ཤར་བགྲོད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྱི་

རྒྱུད་དེ་ཚོའྱི་ནང་ཁོང་ཚོ་ལོ་མང་སོད་ཐུབ་རེ་ཙམ་མ་ཟད།  རྒྱ་མྱིས་ཁོང་ཚོ་འདོན་མྱི་ཐུབ་ལ་ཁོང་

ཚོས་ཀང་རྒྱ་དམག་བསྟོར་བཅོམ་ཐུབ་པ་དཀའ།  འནོ་ཀང་།  དེ་ལྟར་ཡུན་རྱིང་གནས་ན་ངལ་སྡུག་

མྱོང་མཁན་ནྱི་བོད་མྱི་ཚོ་དང་།  དེའྱི་ནང་ནས་ཀང་རྒན་བྱྱིས་དང་།  བུད་མེད་རྣམས་རེད།
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གང་ཅྱིའྱི་གནས་སྟངས་ལོ་ཤས་གོང་ལས་ཆེས་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དེར་ཕན་ནྱི་ཧ་ཅང་བོ་ཕམ་

བྱུང་ཞྱིང་།  མྱི་དགའ་མྱི་འདོད་པའྱི་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པ་དེ་དག་སྱིད་ཚབ་ཟུང་དགོངས་ཞུ་བྱེད་

བཅུག་པ་ནས་མཚམས་ཆོད་ཟྱིན་པར་བསམ་གྱི་ཡོད་ཀང་།  དེའྱི་ཚུལ་ལྷག་དང་བཅས་པ་ཞྱིག་

ཡང་བསྐྱར་འགོ་ཚུགས་ཤྱིང་།  དེ་བར་རྙོག་གེང་རྣམས་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་འགྲྱིགས་པའྱི་འབད་

བརྩོན་ཇྱི་བྱས་ལ་གྲུབ་འབས་གང་ཡང་མ་བྱུང་ཞྱིང་།  མྱིང་ཙམ་གྱི་རང་སྐྱོང་གྲ་སྒྱིག་ལྷན་ཚོགས་

དེ་ཡང་དབང་གཞུ་མངོན་པར་བཀྲ་བ་ཞྱིག་དང་མཚུངས་ཤྱིང་།  ཤར་ཕོགས་ས་ཁུལ་ཀ་ཀོའྱི་སྤོད་

ཚུལ་ཐབས་རྡུགས་ཤྱིག་ཏུ་གྱུར་ཟྱིན་པ་དང་།  བོད་དབུས་ཁུལ་དུ་ཡང་ཕལ་ཆེ་བ་དྲག་པོའྱི་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་རྒྱུར་སེམས་ཐག་གཅོད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་གྱུར།  ཕན་རང་ཉྱིད་ནྱི་དྲག་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུར་འདོད་པ་

མེད་པ་དང་།  དེས་ཕུགས་ཕན་མྱི་ཐུབ་ཀང་།  ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་གྱི་འགོ་འཁྱིད་

འགོ་བོད་དུ་ལོ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་རྱིང་བདེ་སྐྱྱིད་ཀྱི་འཚོ་བར་སྤད་པ་དེ་དག་ད་ཆ་འཕོ་འགྱུར་

ཡོང་ཉེན་ཆེ་བས།  མྱི་མང་གྱིས་དྲག་རྒོལ་བྱེད་པ་དེར་ངས་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཕོགས་ནས་འགོག་

ཐབས་བཀོད་འཁྱིད་བྱས་དང་བྱེད་མུས་དེ་ལྟར་ཡང་།  རྒྱ་མྱིས་ཁོ་བོའྱི་སྱིད་དོན་བཀོད་འཁྱིད་ཀྱི་

ནུས་ཤུགས་ཆུང་དུ་གཏོང་ཐབས་ངོ་ལོག་གཉྱིས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང༌དུས་མཚུངས་པས།  མྱི་

མང་གྱིས་དྲག་རོྒལ་བྱེད་པར་འགོག་རྐེན་ཇྱི་ཙམ་བྱས་པ་དེས་མྱི་མང་གྱིས་ཕན་ལ་གུས་བརྩྱི་བྱེད་

པ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་ལས་དོན་གྱི་གྲོགས་ཕན་དུ་འགྲོ་བའང་ཡོང་ཉེན་ཡོད།  འནོ་ཏེ།  མྱི་

མང་ནས་ཕན་ལ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་འཁྱིད་དུ་གུས་བརྩྱི་མེད་ན་ཡང་།  གལ་ཆེའྱི་ཆོས་ཀྱི་འགོ་འཁྱིད་

ཡྱིན་པའྱི་དད་གུས་ནྱི་བརླག་ཐབས་མེད།  སྱིད་ཕོགས་ཀྱི་འགོ་འཁྱིད་མྱི་གཞན་ལ་ཚབ་བསྐོས་

པའམ།  སྱིད་དོན་བཞག་རུང་འགྲྱིགས་ཀང་།  ཏཱ་ལའྱི་བ་མས་ཆོས་ཀྱི་འགོ་འཁྱིད་བྱེད་པ་དེ་ཞོག་

རྒྱུའྱི་མནོ་བསམ་འཁོར་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད།

དེར་བརེན་བོད་བསྟན་འགྲོའྱི་ཁེ་ཕན་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་འབྱུང་བ་དང་།  ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་བཀོད་འཁྱིད་

གནས་སྟངས་ལ་སྐྱོན་གནོད་མྱི་འབྱུང་ཆེད་སྱིད་དོན་གྱི་ནང་ནས་ཐོན་ན་སྙམ་པ་བྱུང་ཡང་།  

ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བསམ་ན།  གལ་ཏེ་སྱིད་དོན་ནས་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན་སྐབས་དེར་ཚ་གས་སུ་འགྲོ་

རྒྱུ་གདོན་མྱི་ཟ་བས།  དེ་ལ་ནྱི་འདོད་པ་མྱི་འདུག  དེའྱི་ཕྱིར་ཁོ་བོ་བོད་དུ་སོད་རྱིང་སྱིད་དོན་ནང་
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ནས་ཐར་ཐབས་མ་བྱུང་།  དེ་ལྟའྱི་བོ་སེམས་བག་ཕེབས་མེད་པའྱི་དུས་སྐབས་སྡུག་ཤོས་ཤྱིག་གྱི་

སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་ནས་གདན་ཞུའྱི་མགྲོན་འབོད་ཅྱིག་འབྱོར་བྱུང་།

སྦོང་ཚན།

བསམྡིཞིིྡབསྡཏེྡབིསྲ

༡	 གོང་གྲི་སློབ་ཚན་འདྲི་བཀགས་ཏེ་ཚིག་གསར་ཟུར་འདོན་གྲིས་ནང་དོན་ཚིག་མཛོད་ལས་ཚོལ།

༢	 སློབ་ཚན་འདྲི་བཀགས་ཏེ་ཟྲིན་བྲིས་འགོད་སངས་ལྟར་ཟྲིན་ཐོ་རྒྱས་པ་ཞྲིག་ཁོད།

༣	 སློབ་ཚན་གྲི་སྤྲི་ཁོག་ནང་དོན་ངེས་པར་བས་ཏེ་ཟྲིན་ཐོ་བཀོད་པ་ལྟར་འཛིན་གྲྭའྲི་ནང་འགེལ་བཤད་

བེད་དགོས།
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སློབ་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།

ངོས་ཀྱི་ཡུལ་དང་།  ངོས་ཀྱི་མྱི་མང་།  (ལྔ་པ།)

ལེའུ་བརྒྱད་པ།  རྒྱ་གར་གནས་སྐློར།

༄༅།  །ཁོ་བོའྱི་གྲོགས་པོ་འབས་ལྗོངས་རྒྱལ་སས་བ་མ་ནས་ཕན་རྒྱ་གར་དུ་ཆོས་ཚོགས་སར་མགྲོན་

འབོད་སླད་ལྷ་སར་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཕེབས་པ་དེ་ནྱི།  སེམས་རང་དབང་གྱི་རྣལ་དུ་གནས་

ཤྱིང་།  སེམས་འཁུར་ཆེ་བའྱི་འདོ་སྣང་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་འཕོས་པ་ཞྱིག་རེད།  མགྲོན་འབོད་ཐོག་མར་

གནང་མཁན་ནྱི་ལོ་བདུན་ཅུ་ཙམ་གྱི་གོང་ཚུགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཁྱབ་སེལ་དང་།  གནས་

རེན་ཁག་ལ་བདག་གཉེར།  གནས་སྐོར་བར་བདག་གཉེར་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་རྒྱ་གར་བྱང་

ཆུབ་ཆེན་པོའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཡྱིན།  ཁོང་ཚོས་སངས་རྒྱས་མྱང་འདས་ཀྱི་ལོ་ཉྱིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་འཁོར་

བའྱི་དྲན་གསོའྱི་དུས་ཆེན་སར་ཆེད་དུ་མགྲོན་འབོད་གནང་བ་ཡྱིན་ཅྱིང་། ཆོས་སྱིད་ཀྱི་གནད་

དོན་གང་ནས་གཞྱིགས་ཀང་དེ་ལ་འགྲོ་འདོད་ཆེན་པོ་བྱུང་།  

སངས་རྒྱས་ཀྱི་རེས་དྲན་དེ་ནྱི་ནང་པ་ཡོངས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེའྱི་དུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།  བོད་མྱི་

སུ་ཡྱིན་རུང་རྒྱ་གར་དུ་གནས་མཇལ་འགྲོ་རྒྱུའྱི་རེ་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད།  ཡུལ་དེ་ནྱི་ང་ཚོ་

ཚང་མས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ཞེས་ས་གནས་རྩ་ཆེར་འཛིན་པ་ཡྱིན།  དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནང་

པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྟོན་པ་ཆེན་པོ་ཤཀ་ཐུབ་པའྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡྱིན་པ་དང་།  ལོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོའྱི་གོང་

རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་དང་།  མཁས་པ་ཚོས་རྱིན་ཐང་བལ་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེས་མང་པོ་ང་ཚོའྱི་

ཡུལ་ལོྗངས་ཆེས་མཐོའྱི་གངས་རྱིའྱི་ངོགས་སུ་བསྣམས་ཕེབས་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་རེད།  
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བོད་དང་རྒྱ་གར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཕྱིན་ན་ཡང་།  བོད་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཤེས་རྱིག་

གྱི་གཅེས་ཕྲུག་ལྟ་བུ་ཡྱིན།  སྱིད་ཕོགས་ནས་མཚོན་ན།  རྒྱ་མྱི་དང་འབེལ་གཏུགས་རག་ཏུ་བྱས་

ཏེ་དོན་མེད་གེང་རོྩད་བྱེད་པ་དེ་ལས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ལས་མ་བྱུང་ཡང་ཡུད་ཙམ་ཐར་བའྱི་གོ་

སྐབས་ཤྱིག་ཡོང་རྒྱུ་མ་ཟད།  སྐུ་ཞབས་ནེ་རུ་དང་།  རང་དབང་དམངས་གཙོའྱི་འགོ་འཁྱིད་གཞན་

དག  མཧཱ་ཏ་མ་གྷན་དྷྱིའྱི་རེས་འཇུག་པ་ཚོ་བཅས་ལ་སློབ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཀང་ཐོབ་ཀྱི་

རེད་སྙམ་བྱུང་།  བོད་སྱིད་དོན་གྱི་དབེན་གནས་ལྟ་བུར་བསད་པའྱི་དངོས་འབེལ་གནས་ཚུལ་དེར་

ངས་མྱིན་ཞེས་ཧེ་བག་བརོད་མྱི་ཤེས།  ཕན་ད་དུང་ཉམས་མྱོང་མེད་པ་དང་།  རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྱིད་དོན་

སྐོར་གང་ཡང་མྱི་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཅྱིང་།  ངའྱི་ཡུལ་མྱི་གཞན་དག་ཚོ་ཡང་མང་བ་དེ་བཞྱིན་རེད།  

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ཚོར་ང་ཚོ་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ས་བྱུང་ཡོད་རུང་།  ད་ཆ་དམངས་གཙོའྱི་

འཛམ་གྱིང་ནང་སྱིད་དོན་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་།  ཉམས་མྱོང་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་

ཀང་།  ད་བར་ང་ཚོར་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་ཐོབ་པར།  རྱིག་གསར་སློབ་སྦོང་མེད་པར་རང་བྱུང་གྱི་

ཤེས་རྱིག་ཐོག་ནས་ལས་དོན་བྱས་པར་བརེན།  ང་ཚོར་རླབས་ཆེའྱི་སློབ་སྟོན་མང་པོ་ཐོབ་དགོས་

ཀྱི་ཡོད།

ད་དུང་ཕན་འགྲོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞྱིག་ནྱི།  རྒྱ་གར་གྱི་དབྱྱིན་གཞུང་དང་།  ང་ཚོའྱི་

དབར་མཛའ་གྲོགས་ཀྱི་འབེལ་བ་དུས་ཡུན་རྱིང་པོའྱི་བར་བྱུང་བ་དེ་ནྱི་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་དང་

བྱུང་བའྱི་འབེལ་བ་གཅྱིག་པུ་དེ་ཡྱིན།  འནོ་ཀང་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དབང་ཆ་ཐོབ་པ་ནས་བར་དེར་

སྱིད་དོན་གྱི་འབེལ་བ་དེ་ཕན་བུ་ཉམས་ཆགས་སུ་གྱུར།  འཛམ་གྱིང་མཛའ་མཐུན་རང་དབང་

གྱི་སོག་འཛིན་ལྟ་བུར་ཡང་བསྐྱར་རྒྱ་གར་དང་ང་ཚོའྱི་བར་གྱི་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་ངེས་པར་བཟོ་

དགོས་པ་ཞྱིག་སྟེ།

ངེད་རང་འགྲོ་འདོད་ཡོད་པ་དེ་དག་ཁོ་བོ་གཅྱིག་པུའྱི་འདོད་པ་ཡང་མྱིན།  མགྲོན་འབོད་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་བོད་མྱི་མང་གྱིས་ཤེས་རོགས་བྱུང་སྟེ་དེ་ལ་ཁས་ལེན་བྱ་དགོས་ཞེས་ཁོང་ཚོས་གཞུང་ཞབས་

བརྒྱུད་ཞུ་བསྐུལ་ནན་ཆེ་བྱས་ཤྱིང་།  ངའྱི་བསམ་ཚུལ་རྒྱ་མྱིའྱི་སྱིད་དོན་རྙོག་ཟྱིང་ནས་ཐར་རེ་དེ་

ཙམ་མ་གཏོགས།  དེ་མྱིན་གོང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཚང་མ་ཁོང་ཚོས་བརོད་ཀྱི་འདུག
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དེ་ལྟར་ན་ཡང་།  འགྲོ་འདོད་ཡོད་པ་དེ་གཅྱིག་པུས་འགྲྱིགས་པ་མྱིན།  གལ་ཏེ་རྒྱ་མྱིའྱི་འདོད་བབས་

མ་བྱུང་ན་ཕན་འགྲོ་རྒྱུར་བཀག་འགོག་ལས་སླ་བོར་བྱེད་ཐུབ།  དེར་བརེན་ཐོག་མར་རྒྱ་མྱིའྱི་བཀའ་

འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་རེད།

བོད་དུ་རྒྱ་དམར་ཐོག་མར་འབྱོར་སྐབས་ནས་ཡོད་ཅྱིང་།  སྐབས་དེར་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་

སྐུ་ཚབ་རྒན་པ་བྱེད་མཁན་དམག་དཔོན་ཕན་མྱིང་ལ་ངས་དེ་སྐོར་འདྲྱི་བསྡུར་བྱས་པ་ཡྱིན།  ཁོང་

གྱིས་ཐོག་མར་བརོད་གསལ།  འཆར་ཅན་བརོད་སོལ་ལྟར།  ངས་བསམ་འཆར་མ་གཏོགས་ཞུ་

མྱི་ཐུབ་ཟེར་ཡང་།  དོན་དུ་བཙན་བཀའ་ནང་ལྟར་དེ་དོན་ཁས་ལེན་མ་བྱས་ཐབས་མེད་ཀྱི་རྣམ་

འགྱུར་གསལ་པོ་འདོན་གྱི་འདུག  ཁོང་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཇྱི་ཡོང་ཆ་

མ་འཚལ་བས་ཕེབས་རྒྱུ་མ་གནང་ན་ལེགས་སྙམ།  ཞེས་དང་།  གཉྱིས་ནས་རང་སྐྱོང་གྲ་སྒྱིག་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་སྣེ་མང་ཡོད་སྟབས་དབུ་བཞུགས་ལྷ་སར་བཞུགས་ན་ལེགས་པར་བསམ་གྱི་

འདུག  ཅེས་ཟེར་ཞྱིང་།  ཁོང་གྱིས་གེང་མོལ་དེ་ལྟར་བྱས་པ་དང་མཉམ་དུ་ངའྱི་རེ་བ་ཇེ་ཆུང་དུ་

ཕྱིན་སོང་།  དེ་ནས་ཁོང་གྱིས་འཇམ་མཁས་ཀྱིས་བརོད་དོན།  ད་ལམ་རྒྱ་གར་གྱི་གདན་ཞུ་ནྱི་ཆོས་

ཚོགས་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གདན་ཞུ་མྱིན་སྟབས་མཚན་མཐོངས་ཀྱི་བབས་

ནས་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་བཏང་ན་དེ་གས་འགྲྱིགས་ཚུལ་ཟེར་འདུག  

ཕན་བོ་ཕམ་ཆེ་ཐོག  རེ་ལམ་འགག་པ་ལྟ་བུ་དེ་ལྟར་ཡང་།  རེ་བ་རྩ་མེད་དུ་འཇོག་ཐབས་མ་བྱུང་

སྟབས་ངའྱི་སྐུ་ཚབ་མྱིང་འབོད་གཏན་འཁེལ་བྱེད་རྒྱུ་ཕར་འགངས་སུ་བཞག་སྟེ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་

ཚོགས་ལ་ཕན་ཡོང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་མ་སྤད་པར་ངང་སྒུག་བྱས་པ་ཡྱིན།  ཟླ་བ་བཞྱི་ལྔའྱི་

རེས་༡༩༥༦  ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཚེས་དཀྱིལ་ལ་དམག་དཔོན་དེས་ངའྱི་ངོ་ཚབ་མྱིང་གསལ་གཏན་འཁེལ་

དགོས་ཚུལ་དང་།  རྒྱ་གར་དུ་མྱིང་ཐོ་སོན་ཚུལ་གཏོང་དགོས་པའྱི་བསམ་འཆར་བརོད་ཀྱི་འདུག  

དེར་བརེན་ཁོ་བོའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པའྱི་དབུ་བཞུགས་སུ་ཡོངས་འཛིན་སྐུ་གཞོན་པ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་གྲ་

སྒྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན།  ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ཚེས་ཤར་ལ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཐོན་མཇལ་གྱི་ས་ཉྱིན་དེར་

ཕན་མྱིང་ཁོང་ཕན་སར་གོ་བུར་དུ་ཡོང་སྟེ་བརོད་གསལ།  རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྤྱི་

ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཚེས་གཅྱིག་ཉྱིན་རླུང་འཕྱིན་བཏང་འབྱོར་དུ།  ཕན་དང་།  པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་སངས་
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རྒྱས་དྲན་གསོའྱི་དུས་ཆེན་གྱི་སྐུ་མགྲོན་དུ་གདན་ཞུ་ཕུལ་ལུགས་དང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཕོགས་

གང་ཅྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་གཞྱིགས་ཀྱིས་ཕན་རང་འགྲོ་འདོད་ཡོད་ན་ཕྱིན་ན་འགྲྱིག་འཐུས་

ཞེས་བརོད་འདུག་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།  རྒྱ་མྱིས་གདན་ཞུའྱི་ཁས་ལེན་ཕྱིས་སྐྱོན་མ་བྱུང་

བར་གསང་བ་བྱེད་རྩྱིས་ཡྱིན་ཚོད་ཀང་།  སྐབས་དེར་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་དཔོན་གྱིས་ཕན་ལ་མ་བརོད་

གོང་གནས་ཚུལ་དེ་སྐོར་ལྷ་སོད་རྒྱ་གར་སྐུ་ཚབ་པས་བོད་མྱི་འགའ་ཞྱིག་ལ་བརོད་ཡོད་ཚོད་ཀྱིས་

གེང་ཐོན་དེ་ལྟར་བྱུང་སྟབས་ཁོང་ཚོས་ཐག་གཅོད་མྱི་བྱེད་ཐབས་མེད་བྱུང་བ་ལྟ་བུར་མངོན།  གང་

ལྟར་ཁོ་བོ་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱ་གཏན་མཚམས་ལྷ་ས་སོགས་རྒྱ་ཁྱབ་ཀྱི་མྱི་མང་རྣམས་དགའ་སྤོ་ཆེན་པོ་

བྱས་འདུག

དེ་ནས་ཐོན་རྒྱུའྱི་གྲ་སྒྱིག་བྱས་ཤྱིང་།  ལྷ་ས་ནས་མ་ཐོན་གོང་རྒྱ་མྱིའྱི་གཏན་སོད་སྐུ་ཚབ་ཆེ་ཤོས་

ཀྲང་ཅྱིན་ཨུ་རྒྱ་ནག་ནས་བེལ་སྟབས་སུ་ལྷ་འབོྱར་ཟྱིན་འཕལ་ཕན་སློབ་ཕྲུག་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུའྱི་

སློབ་སྟོན་གེང་མོལ་རྱིང་པོ་ཞྱིག་བྱས་བྱུང་།  དེ་ལ་ངོས་རང་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ།  རྒྱུ་མཚན་ནྱི་

ཁོང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་མྱིན།  དེ་ཡང་།  ཁོང་ནས་བརོད་གསལ།  ཉེ་ཆར་ནུབ་གྱིང་ཧང་ག་རྱི་

དང་།  སོ་ལན་ལ་རྙོག་ཁ་ཕན་བུ་བྱུང་བ་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་རྒྱལ་རྱིང་ལུགས་པས་ངན་བསླབ་བརྒྱུད་

བསྐུལ་གྱིས་མྱི་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བྱས་པ་རེད།  འནོ་ཀང་།  ཧང་ག་རྱི་དང་།  སོ་ལན་མྱི་མང་

གྱིས་རུ་སུར་རོགས་རམ་འབོད་བསྐུལ་བྱས་པ་ལ་རུ་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ལམ་སེང་བདག་སྤོད་ཐོག  

ལོག་སྤོད་པ་རྣམས་དེ་འཕལ་མགོ་གནོན་བྱས་པ་རེད།  ལོག་སྤོད་པ་དེ་དག་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་

ལུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྙོག་ཁ་བཟོ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དུས་རག་ཏུ་འཚོལ་གྱི་ཡོད་ཀང་།  སྤྱི་ཚོགས་

རྱིང་ལུགས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའྱི་མཉམ་འབེལ་ཟབ་རྒྱ་ཆེ་སྟབས་སུ་ཞྱིག་ལ་རོགས་རམ་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་ཀང་ལམ་སེང་སོྤད་ཀྱི་རེད་ཅེས་སོགས་ཁོང་གྱི་གེང་མོལ་ཡུན་རྱིང་བྱས་པ་དེས་བོད་ལ་ཡུལ་

གཞན་སུས་ཀང་ཐེ་བྱུས་བྱེད་མྱི་འཇུག་པར་དོགས་ཟོན་དགོས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་པོ་བསྟན་

གྱི་འདུག

དེ་ནས་ཕན་རྒྱ་གར་དུ་འགྲོ་རྒྱུའྱི་སྐོར་གེང་མོལ་བརོད་གསལ།  སངས་རྒྱས་དྲན་གསོའྱི་སྐོར་འདྱི་

ནྱི་ཆོས་དོན་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཀང་།  མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡུ་ན་སྱི་ཁོ་དང་འབེལ་བ་ཕན་བུ་ཡོད་
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ཐོས་བྱུང་།  (ཡུ་ན་སྱི་ཁོ་ཟེར་བ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཁོངས་དཔལ་འབྱོར།  སྤྱི་ཚོགས།  ཤེས་རྱིག་བཅས་ཀྱི་

རོག་ཞྱིབ་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་།)  རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གྱིས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་རེད།  ཕལ་

ཆེར་ཕོར་མོ་ས་ནས་གོ་མྱིང་ཏང་གྱིས་ཀང་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་འཆར་ལ་

གལ་ཏེ་ཁོ་ཚོའྱི་ཚོགས་བརྫུས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་ཚུད་བྱུང་ན།  ངེད་ཚོའྱི་ཚོགས་འཐུས་ཚོགས་

འདུ་ནས་འགྲོ་རྒྱུར།  དེ་དོན་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཡང་ལབ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  ཕོར་མོ་ས་ནས་སུ་ཞྱིག་

ཡོད་རུང་དེ་མ་ཐག་ཁོ་བོ་ཡང་འགྲོ་ཐལ་མེད་པ་དགོས།  འདྱི་སྐོར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་འཕལ་རྒྱ་མྱིའྱི་

གཞུང་ཚབ་ཆེ་མོ་ནས་སྐབས་འཕལ་གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར་དེ་དོན་འགལ་མེད་གནང་དགོས།

དེ་རེས་ཁོང་ནས་ཕན་ལ་བསྱིགས་མངགས་བྱེད་དོན་དུ།  ཡང་།  རྒྱ་གར་འགོ་འཁྱིད་ཚོས་བོད་ཀྱི་

ས་མཚམས་སྐོར་གེང་མོལ་བྱས་ན་དེ་སྐོར་པྱི་ཅྱིང་ཕྱི་འབེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཡྱིན་ལུགས་

ཁོ་ན་བརོད་དགོས་ཞེས་དང་།  བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་དྲྱི་བ་བྱུང་ན།  གསར་འགྱུར་འགོད་མཁན་

དང་།  འགོ་ལས་ཆུང་ཁག་ལ་བོད་ནང་རྙོག་ཁ་གང་ཡང་མེད་ལུགས་དང་།  ཚང་མ་རྣམ་ཀུན་ལྟར་

ཡར་རྒྱས་སུ་ཡོད་ཚུལ་བརོད་དགོས།  སྱིད་བོན་ནེ་རུ་དང་།  འགོ་འཁྱིད་ཆེ་ཁག་ལ།  བོད་ས་ཁུལ་

འགའ་ཤས་སུ་ཟྱིང་ལངས་ཡོད་པའྱི་སྐོར་ཕན་བུ་མང་བ་བཤད་ཆོག་ཟེར་འདུག

ཁོང་གྱི་གེང་མོལ་མཇུག་སྡུད་དུ་བསམ་འཆར་ཞྱིག་བཏོན་གསལ།  དུས་ཆེན་དེར་གསུང་གེང་

གནང་དགོས་ཡོང་རྒྱུར་གསུང་བཤད་ལྷ་སར་བཟོས་ན་ལེགས་ཚུལ་ཟེར་འདུག  སངས་རྒྱས་ཀྱི་

རེས་དྲན་དེར་གེང་མོལ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་པར་ཁོ་བོ་ཡང་བསམ་གྱི་ཡོད།  དེ་རེས་ཁོ་བོའྱི་བཀོད་

མངགས་ལྟར་གྲ་སྒྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆེ་ང་ཕོད་ནས་རྒྱ་མྱིར་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་གསུང་བཤད་ཟྱིན་

བྱིས་བྱིས་འདུག་ཀང་།  རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་རེས་སླར་ཡང་གནས་ཚུལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་བསམ་ཞྱིབ་

ཀྱིས་བསྐྱར་བྱིས་བྱས་པ་ཡྱིན།

དེ་སྐབས་གྲོ་མོ་བར་འཁོར་ལམ་བཟོས་ཟྱིན་འདུག་ཅྱིང་།  གྲོ་མོ་ནས་ས་མཚམས་བར་ཉྱིན་གཉྱིས་

ཀྱི་ལམ་བགྲོད་འགོར་ཞྱིང་།  ལམ་བཟོ་དེ་ནྱི་རྒྱ་མྱིས་མྱི་ཟོག་ལ་ལྟོས་མེད་ངལ་ཚེགས་ཆེན་པོས་དྲ་

བ་ལྟ་བུའྱི་ལམ་བཟོ་བྱེད་པའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།  ང་ཚོའྱི་ཡུལ་ལུང་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་སར་
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གྱིས་བརན་ཁྱབ་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་རེད།  འནོ་ཀང་རྣམ་ཀུན་ལྷ་ས་ནས་རྒྱ་གར་བར་བདུན་

གཉྱིས་གསུམ་ཙམ་འགོར་བའྱི་འགྲུལ་ལམ་དེ་དག་ཉྱིན་གསུམ་བཞྱིར་བགྲོད་ཐུབ་པ་བྱུང་།  ལྷ་ས་

ནས་གྲོ་མོ་བར་རླངས་འཁོར་ནང་ཉྱིན་གསུམ་ཐོག་འབྱོར།  ལམ་བར་གཞྱིས་ཀ་རྩེའྱི་ཉེ་འགྲམ་སྟག་

གྲུ་ཁར་གཙང་པོའྱི་ཐོག་རླངས་འཁོར་འདོན་རྒྱུའྱི་གྲུ་ཟམ་ཞྱིག་རྒྱ་མྱིས་བཟོས་འདུག་ཅྱིང་།  གཞྱིས་

རྩེ་ནས་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡང་ང་ཚོ་མཉམ་དུ་ལྷན་ཕེབས་མཛད།

ཆོས་འཁོར་དཔལ་གྱི་ལྷ་ས་ནས་འཕགས་ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་ཞྱིང་སར་གནས་བསྐོར་མཇལ་ཆེད་དུ་

འགྲོ་བའྱི་ལམ་འགྲུལ་དེ་ནྱི་ཡྱིད་དུ་འངོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།  མལ་ལེ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རྱི་རྒྱུད་ཐོག་བསྐྱོད་

སྐབས་ཇོ་མོ་ལྷ་རྱིའྱི་གངས་རྱིའྱི་རྒྱུད་རྣམས་མུ་ཏྱིག་གྱི་དོ་ཤལ་སྟར་ལ་བརྒྱུས་པ་ལྟ་བུའྱི་མུ་འབེལ་

གྱིས་ཆགས་ཡོད་ཅྱིང་།  ཕག་རྱི་གདང་ལའྱི་ཉེ་མཚམས་ཡོང་སྐབས་ཇོ་མོ་ལྷ་རྱིའྱི་རྩ་བ་ནས་

ཡོང་དགོས།  དེ་དུས་སྱིད་པའྱི་གངས་རྱི་ཤེལ་དཀར་གྱི་ཕུང་པོ་བརྩེགས་པ་འདྲ་བའྱི་གཟྱི་འོད་

དེ་མཐོང་གྱི་འདུག  རོང་ས་ཟྱིན་མཚམས་ཐུར་བགྲོད་ཀྱིས་སྟག་མ་དང་།  ཤུག་པ་སོགས་རྩྱི་ཤྱིང་

ནགས་ཚལ་གྱིས་གང་བའྱི་ཆུ་འབྱིའྱི་རོང་དུ་སླེབས།  ཁུལ་དེར་རང་བཞྱིན་མཛེས་སྡུག་ཅན་གྱི་མེ་

ཏོག་མང་པོས་ཡུལ་ཕྱུར་པོར་གཏམས་ཤྱིང་།  འགྲུལ་པ་ཚོ་དེ་ཁུལ་སླེབས་དུས་བསམ་ངོ་ན་འཛམ་

གྱིང་གཞན་དག་ཐ་དད་ཅྱིག་ཏུ་འགྲོ་བའྱི་སྣང་བ་ཤར་གྱི་རེད།  རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཆ་ཚ་དྲོད་ཆེ་ཞྱིང་།  

ཐ་གྲུ་ཡངས་ཤྱིང་རྒྱ་ཆེའྱི་རྒྱ་ཐང་།  ནོར་དང་སྐྱེ་བོས་གང་བའྱི་གྲོང་དང་།  གྲོང་བརལ་མང་པོ་ཀུན་

ཏུ་དཀྲྱིགས་པ།  ཕ་མཐའ་མྱི་མངོན་པའྱི་རྒྱ་མཚོས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའྱི་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་བཀོད་པ་

རྒྱ་ཆེ་དེ་ཚོ་ནྱི་བོད་མྱི་ཉུང་ཤས་ཀྱིས་མ་གཏོགས་མཐོང་མྱོང་ཆེར་མེད།  ད་དུང་རྣ་ཐོད་ལ་ཟེར་བའྱི་

མཛེས་སྡུག་ཅན་གྱི་ལ་གཅྱིག་བརྒལ་རྒྱུ་བསད་ཡོད།  དེ་ནྱི་འཕགས་བོད་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་

འདུས་མཚམས་ཡྱིན།  དེའྱི་བགྲོད་ལམ་ནྱི་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོའྱི་ཁོད་ནས་གེན་འཛེགས་ཀྱིས་འགྲོ་

དགོས།  རྱི་རྒྱུད་དེ་དག་འཛེགས་ཏེ་ཐུར་བགྲོད་མ་བྱས་གོང་བོད་ཀྱི་རྱི་སྟོངས་ནང་དུ་འབྱོར་གྱི་

ཡོད།

ཆུ་འབྱིའྱི་རོང་བརྒྱུད་འགྲོ་ལམ་དེ་རྒྱ་གར་དང་བོད་དབར་བགྲོད་ལམ་གྱི་རྒྱལ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན།  དེ་ནྱི་

༡༩༠༣  ནང་དབྱྱིན་ཇྱི་བོད་དུ་ཡོང་མཁན་ཚོ་ཁག་དེ་ཡོང་ས་ཡྱིན་ཅྱིང་།  ༡༩༠༤  ལོའྱི་གྲོས་མཐུན་
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གཞྱི་བཟུང་ཚོང་རྱིགས་ཚོས་བགྲོད་ལམ་དེ་རྒྱལ་རྩེ་བར་བེད་སྤོད་བྱེད་ཆོག  ཕྱི་རྒྱལ་ཚོས་བོད་

ནང་བགྲོད་ལམ་དེའྱི་ཐོག་རྒྱལ་རྩེ་བར་འགྲོ་བའྱི་དབང་ཆ་ཡོད།  ཆུ་འབྱིའྱི་རོང་ཁུལ་དེར་གྲོ་མོའྱི་

གྲོང་ཚོ་དག་ཡོད།  ས་ཁུལ་དེ་ནྱི་༡༩༥༠  ལོ་རྒྱ་མྱིས་བོད་དུ་ཐོག་མར་བཙན་འཛུལ་སྐབས་ཕན་སོ་

སོད་བྱེད་ས་དེ་ཡྱིན།  དེ་དུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལས་འགྱུར་བ་མང་པོ་བྱུང་འདུག  སོན་མའྱི་སྐབས་

རོང་ཁུལ་དེར་ར་བགྲོད་ཀྱིས་ཡོང་ཡང་།  ད་ཆ་རྒྱ་མྱིའྱི་འཁོར་ལམ་ཐོག་རྒྱ་མྱིའྱི་རླངས་འཁོར་ནང་

ཡོང་ཞྱིང་།  དེ་ནྱི་བཅུ་འགྱུར་ཙམ་གྱིས་མགོགས་སྟབས་བདེ་ན་ཡང་།  བོད་མྱི་བྱྱིངས་ལྟར་སར་

བཞྱིན་ར་བགྲོད་ཀྱིས་བགྲོད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་།  ལོ་བརྒྱ་ཕག་གྱི་རྱིང་བོད་མྱི་ཚོ་ར་དྲེའུ་དང་།  

རང་བགྲོད་ཀྱིས་བདེ་བར་བག་ཕེབས་ཀྱིས་འགྲོ་བའྱི་ཕག་རྱིའྱི་ཉེ་སྐོར་གྱི་འགྲུལ་ལམ་ཐོག་སྐབས་

ཤྱིག་རྒྱ་མྱིས་འཇྱིབ་འཁོར་ནང་།  དབུགས་རླུང་བསགས་པའྱི་འགྱིག་དམ་(ཨོག་སྱི་ཇྱིན།)བེད་སྤོད་

བྱེད་འདུག  དེ་ནྱི་སྐབས་རེ་རྒྱ་མྱིས་གེན་རགས་ཡ་མཚན་བྱེད་པའྱི་དཔེ་སྟོན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།  

ཁོང་ཚོས་ས་མཐོར་དབུགས་མྱི་ལྡེང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་མཐོང་ཐོས་བྱུང་ཡོད་ཚོད་རེད།

ཕན་གྱི་མཐོང་སྣང་ལ་གྲོ་མོ་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས་ལེགས་པོ་འདུག  ལྷ་ས་ནས་ཐོན་ཏེ་ཉྱིན་

བཞྱི་པའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་རླངས་འཁོར་བཞག་སྟེ་རྣ་ཐོད་ལར་ར་བགྲོད་ཀྱིས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།  ཧྱི་མ་ལ་

ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་བརྒལ་བར་ད་དུང་ར་ཐོག་བསྐྱོད་དགོས་པ་རེད།

རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་དཔོན་དྲྱིན་མྱིང་ཡྱིའྱི་ཆུ་འབྱི་ཐང་བར་ཁོ་བོའྱི་སྐྱེལ་མར་མཉམ་བསེབས་སུ་ཡོད་

ཅྱིང་།  ཁོང་ནྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་བོད་དམག་ཁུལ་གྱི་དམག་སྤྱི་གཞོན་པ་གཅྱིག་ཡྱིན།  བོད་མྱི་གནས་སོད་ཀྱི་

ས་གནས་མཐའ་མ་ཆུ་འབྱི་ཐང་ནས།  ཁོང་ཕྱིར་ལོག་འགྲོ་ཁར་ཕན་ལ་ཡང་བསྐྱར་གེང་མོལ་ཐུང་

ཙམ་ཞྱིག་བྱས་བྱུང་ཞྱིང་།  ཁོང་གྱིས་བོ་གཡེང་དང་བཅས་བརོད་གསལ།  རྒྱ་གར་ནང་ལོག་སྤོད་

པའྱི་བསམ་སོྤད་འཁྱེར་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པས་དེ་གྲས་དང་གསུང་མོལ་སྐབས་བརན་པོ་གནང་

དགོས་ཞེས་དང་།  ད་དུང་དྲན་སྐུལ་བྱས་དོན།  ཁྱེད་ནྱི་རྒྱ་ནག་མྱི་མང་འཐུས་མྱི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་

ལས་ཁང་གྱི་དབུ་བཞུགས་གཞོན་པ་ཡྱིན་སྟབས་བོད་ཙམ་མྱིན་པར་རྒྱ་ནག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཀང་གནང་

དགོས།  དེར་བརེན་ཚང་མར་རྒྱ་ནག་གྱི་ཡར་རྒྱས་དང་།  ས་གཏེར་ཡར་རྒྱས།  མྱི་མང་གྱི་འཚོ་བ་

ཡར་རྒྱས་ཇྱི་ཡོད་སོགས་གསུང་དགོས་ཞེས་དང་།  མྱི་སུ་ཞྱིག་ཐུག་འཕད་བྱུང་ཡང་རྒྱ་ནག་དང་།  
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མེས་རྒྱལ་བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་མོས་དང་།  ཚང་མར་རང་དབང་ཡོད་པའྱི་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་

ཀྱིས་ཡྱིད་དྭོགས་མེད་པ་བཟོ་དགོས།  ཡྱིད་ཆེས་མེད་པའྱི་མྱི་ཚོར་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཟྱིགས་བསྐོར་ནམ་

ཕེབས་ལ་དགའ་བསུ་ཡོད་ཅེས་གསུང་དགོས་ཞེས་ཟེར་འདུག  གོང་གྱི་སློབ་སྟོན་དེ་ནྱི་ས་མཚམས་

བརྒལ་ཁའྱི་སློབ་སྟོན་རེས་མ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་བཀོད་བྱུས་བྱེད་མཁན་མེད་ཅྱིང་།  ཁོ་བོ་བྱྱིས་པའྱི་གནས་སྐབས་མ་གཏོགས་བྱུང་

མ་མྱོང་བའྱི་དགའ་ཚོར་དང་རྱིངས་འཚབས་བྱུང་།  ང་ཚོས་ལ་རྩེར་འཛེགས་སྐབས་ཐོག་མར་

གནམ་གཤྱིས་གསལ་དྭངས་ལེགས་པོ་འདུག་ཀང་།  རྱིམ་བཞྱིན་ན་བུན་དང་ཆར་སྤྱིན་ཀུན་ཏུ་

འཐྱིབས་ཏེ་སྨག་རུམ་ནང་བསྐྱོད་ཅྱིང་།  མཐའ་མའྱི་ལ་ཚུགས་མཐོ་ཚད་ཕྱི་ཀྲྱི་སྟོང་ཕག་འགའ་

ཤས་སར་བརླན་གཤེར་མང་ཞྱིང་།  གྲང་ངད་ཆེན་པོའྱི་ཤྱིན་ཏུ་བསྱིལ་བའྱི་རེག་བྱ་མྱོང་ཡང་།  

རྱི་རྩེར་དངོས་འབེལ་མཛའ་སེམས་འཁོལ་ཞྱིང་།  བོ་སོབས་སྐྱེ་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱིས་ཁེངས་པ་

དེས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་གྱི་སྣང་བ་སེལ་ཞྱིང་།  དགའ་དྲོད་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེ་ཆེར་རྒྱས་པ་བྱུང་།  ས་

མཚམས་སུ་དང་པོར་མཐོང་བ་ནྱི།  འབས་ལྗོངས་རྒྱལ་སས་མཆོག་ནས་མཚམས་འདྲྱི་སྣེ་ལེན་

གནང་།  མུ་མཐུད་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཆེད་བཙུགས་འབས་ལོྗངས་ཁུལ་སྱིད་དོན་ལས་བྱེད་ནས་

རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་འཛིན་བགྲེས་གཞོན་དང་།  སྱིད་བོན།  རྒྱ་གར་གཞུང་བཅས་ཀྱི་མགྲྱིན་ཚབ་ཀྱི་

ཐོག་ནས་མཚམས་འདྲྱི་གནང་ཞྱིང་།  ཕན་ལ་བོད་ལུགས་ཀྱི་ཁ་བཏགས་དང་།  རྒྱ་གར་གྱི་ལུགས་

སོལ་བཞྱིན་མེ་ཏོག་གྱི་ཕེང་བ་བསྟར།  དེ་ནས་མར་ཙམ་རང་བགྲོད་ཀྱིས་ས་གདེང་ཞྱིག་ཏུ་སྲུང་

དམག་གྱིས་ཆེ་བསྟོད་བྱས་ཏེ་ངེད་ཚོ་མཉམ་དུ་ར་ཐོག་ཏུ་འབས་ལོྗངས་ཕོགས་ཡོང་སྟེ་མཚོ་འགོར་

ནུབ་གཅྱིག་སྐྱྱིད་སོད་བྱས།

ཕྱི་ཉྱིན་འབས་ལྗོངས་རྒྱལ་ས་སང་ཏོག་ཏུ་ཐོན།  འབས་ལྗོངས་དང་།  རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་སུ་འགྲུལ་

ལམ་རྱིམ་ཞུགས་སྐབས་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་གོ་བུར་གྱི་དགའ་བསུ་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་སོང་

ཞྱིང་།  ཁོ་བོའྱི་བསམ་པར་ངེད་རང་རང་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ལས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་སྣང་བ་

བརེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར།  མལ་ལེ་བཅུ་ཙམ་ནས་ང་ཚོས་བཞོན་ར་བཞག་སྟེ་འཇྱིབ་འཁོར་ནང་ཕྱིན།  

དེ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ང་ཚོའྱི་འགྲུལ་ཁོངས་སུ་ཞུགས།  གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཟུར་
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མཐའ་ནས་འབས་ལྗོངས་རྒྱལ་པོ་དང་།  ཁོང་གྱི་བོན་པོ་ཚོས་སྣེ་ལེན་གནང་བྱུང་བས།  ཕན་འཇྱིབ་

འཁོར་ནས་ཐོན་ཏེ་ཁོང་གྱི་རླངས་འཁོར་ནང་ལྷན་དུ་ཕྱིན།  རླངས་འཁོར་དེ་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཡ་

མཚན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ནྱི།  དེའྱི་ཟུར་གཅྱིག་ལ་འབས་ལྗོངས་དང་།  ཟུར་གཅྱིག་ལ་བོད་ཀྱི་དར་ཆ་

བཙུགས་འདུག་ཅྱིང་།  ང་ཚོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འགག་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་ཚོགས་ཆེན་པོས་རླངས་འཁོར་ཤར་

བགྲོད་མ་ཐུབ་པར་ཁྱུག་ཙམ་འགོར་སོང་བར་མྱི་མང་གྱིས་དགའ་བསུའྱི་དོན་དུ་རླངས་འཁོར་ཐོག་

མེ་ཏོག་དང་།  ཁ་བཏགས་མང་པོ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་འཐོར་བའྱི་ཟྱིང་ལོང་ཆེ་བའྱི་ངང་།  རྒྱ་

མྱི་གཅྱིག་མྱི་ཚོགས་དཀྱིལ་ནས་གོ་བུར་དུ་ཐོལ་གྱིས་བྱུང་སྟེ།  དེ་མ་ཐག་བོད་ཀྱི་དར་ཆ་ཕབ་སྟེ་

རྒྱ་མྱིའྱི་དར་ཆ་ཞྱིག་བཙུགས་སོང་།  འབས་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁང་དུ་འབྱོར་སྐབས་ད་ཅྱིའྱི་རྒྱ་མྱི་དེ་རྒྱ་

ནག་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོའྱི་སྐད་བསྒྱུར་བྱེད་འདུག་པས།  ཁོ་པ་སྐད་བསྒྱུར་ཡྱིན་པ་ཤེས་ཏེ་ངེས་

པ་ལྷག་པོ་སྐྱེས་བྱུང་།  དེ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོགས་པོ་འགས་ཀང་དོ་སྣང་བྱུང་སོང་།  གནས་ཚུལ་ཡ་

མཚན་ཅན་དེ་རྒྱ་གར་བས་ཀང་མཐོང་བ་ཁོ་བོ་དགའ་པོ་བྱུང་།

མཐའ་མའྱི་ལམ་འགྲུལ་ནྱི།  དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནམ་གྲུ་ཞྱིག་ནང་ཕྱིན་ཏེ་ནྱིའུ་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ཕོགས་

སླེབས་སྐབས་དབྱྱིན་ཇྱི་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱ་གར་གསར་པར་སྤད་པའྱི་རྒྱལ་ས་

ནྱིའུ་ལྡྱི་ལྱི་གྲོང་སེ་རྒྱ་ཆེ་ཡྱིད་དུ་འངོ་བ་དེ་དག་མཐོང་བྱུང་།  གནམ་གྲུའྱི་ཐང་དུ་སྱིད་འཛིན་སྐུ་

གཞོན་ཌོག་ཀྲོར་ར་དྷ་ཁྱིར་ཤྱི་ན་མཆོག་དང་།  སྱིད་བོན་སྐུ་ཞབས་ནེ་རུ་རྣམ་གཉྱིས་དགའ་བསུར་

ཆེད་དུ་ཕེབས་འདུག  ང་དང་མཉམ་དུ་གནམ་གྲུའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་པས་སྱིད་

འཛིན་བོན་རྣམ་གཉྱིས་དང་།  ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཚོར་ངོ་སྤོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ལུགས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་

གྱི་འདུག  ཁོང་ནས་སྣེ་འཁྱིད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའྱི་དཔོན་རྱིགས་ཚོ་ངོ་སྤོད་རྱིམ་བྱས་ཀྱིས་

མཚམས་ཤྱིག་ཏུ་དབྱྱིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་མདུན་སླེབས་འདུག  ཁོ་བོའྱི་བསམ་པར་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་

ཡོད་དམ་མེད།  ཡོད་ན་དེ་མདུན་སླེབས་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ།  དེ་

ནྱི་གཞུང་ཚབ་པའྱི་སྱིད་དོན་ཕྱི་འབེལ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་གནད་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་སྙམ་པའྱི་

ངང་།  རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་པ་མྱིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུར་ཡལ་ཏེ་ངོ་སྤོད་བྱེད་མཁན་མེད་པར་ནུབ་ཕོགས་

པའྱི་ཕྱི་འབེལ་པ་ཞྱིག་གྱི་མདུན་དུ་བཞག་འདུག  སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་ཕྱི་འབེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱི་



མརྡཀླསིྡས་ྡསྦྱས(ྡྲ

216

ཞྱིག་མངོན་མེད་དུ་ཡོང་སྟེ་འདྱི་ནྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་པ་རེད་ཅེས་ངོ་སྤོད་བྱས་བྱུང་།

ངས་ཌོག་ཀོྲར་ར་དྷ་ཁྱིར་ཤྱི་ན་ལྷན་དུ་རླངས་འཁོར་ཐོག་གྲོང་ཁྱེར་ནང་མྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་བའྱི་

སྒ་སྐད་ཤྱིན་ཏུ་ལྡྱིར་བའྱི་ཁོམ་གཞུང་ནང་རྱིམ་བསྐྱོད་སྐབས་ཁོང་ནས་ང་ཚོ་མཇལ་བར་དགེས་སོྤ་

བྱུང་ཚུལ་དང་།  ང་ཚོའྱི་ཡུལ་གཉྱིས་དབར་འབེལ་བ་ཡུན་རྱིང་བྱུང་བའྱི་གནས་ལུགས་སྙན་ཟབ་

ཅན་གསུང་གྱི་འདུག  ལམ་སང་རྣམས་སུ་དགའ་སྤོའྱི་རྣམ་པ་འཕྱུར་བའྱི་མྱི་ཚོགས་ཆེན་པོའྱི་ཁོད་

དུ་སངས་རྒྱས་རེས་དྲན་གྱི་དུས་དྲན་མཚོན་ཕྱིར་ཕོགས་ཚང་མར་འཇའ་ཚོན་གྱི་དྲ་བ་ལྟ་བུ་དང་།  

ལྱི་ཁྱིའྱི་མདངས་ཅན་དར་གྱི་ཅོད་པན་མང་པོ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གཡོ་བཞྱིན་འདུག  ཁོ་བོ་རྒྱ་གར་སྱིད་

འཛིན་བཞུགས་ཡུལ་ར་ཅ་ཏར་པ་ཏྱི་བྷ་ཝན་ཞེས་པའྱི་ཁང་བཟང་དུ་ཕྱིན་པར།  སྱིད་འཛིན་ཌོག་

ཀྲར་ར་ཇྱིན་དྷར་པར་ས་ད་མཆོག་དགེས་འཛུམ་བཞད་པའྱི་ཉམས་དང་ལྡན་པས་ཚོམས་ཆེན་

འགག་ནས་སྣེ་ལེན་མཛད།  སྱིད་འཛིན་རྣམ་གཉྱིས་ནས་དགའ་སྤོ་ཆེན་པོའྱི་ཉམས་སྣང་ཐོབ་ཅྱིང་།  

ཁོང་གཉྱིས་ནྱི་ལྷག་བསམ་དང་།  མཁྱེན་ཡོན་ཟབ་རྒྱ་ཆེ་བས་རྒྱ་གར་མྱི་མང་གྱི་སེམས་ནུས་མཚོན་

པའྱི་རགས་མཚན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པར་བསམ་བྱུང་།

ལྡྱི་ལྱིར་འབྱོར་བའྱི་ཕྱི་ཉྱིན་ས་དྲོར།  ར་ཇྱི་གྷ་ཊྱི་ཞེས་པའྱི་ས་ཆར་མཧཱ་ཏ་མ་གྷན་དྷྱིའྱི་སྐུ་གདུང་

བསེགས་ས་དེར་མཇལ་སྨོན་དུ་ཕྱིན།  འཇའ་མུ་ན་གཙང་པོའྱི་ཉེ་ལོགས་ནྱིའུ་གསྱིང་སོ་ལྗང་

ཅན་གྱིས་བསྐོར་བའྱི་མྱི་རག་པའྱི་སྣང་ཚུལ་ལམ་ལམ་ཡྱིད་ལ་འཆར་བའྱི་གནས་དེར་སྨོན་ལམ་

འདེབས་སྐབས་སེམས་འགུལ་གཏྱིང་ཟབ་ཅྱིག་ཐེབས་བྱུང་།  ཚེ་སང་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་ཁོང་

དང་མཇལ་བའྱི་དུས་སྐབས་ཤྱིག་བྱུང་ན་ཅྱི་མ་རུང་སྙམ་པའྱི་དུང་དུང་ཡྱིད་ཀྱི་ཤེས་པ་རྣལ་དུ་

མྱི་གནས་པ་ཞྱིག་བྱུང་།  འནོ་ཀང་ས་གནས་དེར་ལངས་སོད་སྐབས་བོ་ཆེན་ཁོང་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་

སླེབས་པའམ།  མདུན་དུ་སླེབས་པ་ལྟ་བུའྱི་སྣང་བ་ཤར་ཞྱིང་།  དེ་ཉྱིད་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་ང་ཚོའྱི་

དུས་རབས་ནང་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའྱི་སྙྱིང་སྟོབས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་གྱི་རེད།  ཁོང་མ་གཤེགས་

བར་རྒྱ་གར་དང་།  མྱིའྱི་རྱིགས་སྙོམ་ཆུང་ཀུན་གྱི་སེམས་ཤུགས་གཅེས་འཛིན་གནང་ཞྱིང་།  ཁོང་

ནྱི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རེས་འཇུག་བཟང་པོ་ཞྱིག་དང་།  མྱིའྱི་རྱིགས་ཀུན་ལ་ཞྱི་བདེ་དང་མཛའ་

མཐུན་ཡོང་བར་དོན་དམ་འབད་བརྩོན་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཏུ་སྣང་།  གལ་ཏེ་མཧཱ་ཏ་མ་གྷན་དྷྱི་ད་
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ལྟ་འཚོ་བཞུགས་ཡོད་ན་ཁོ་བོར་ཟབ་ཅྱིང་དཀེལ་ཆེའྱི་ཐབས་བྱུས་སློབ་སྟོན་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་གནང་

ཡོང་སྙམ་པ་དང་།  ཁོང་ནས་ངོས་ལ་འཚེ་བལ་ཞྱི་བའྱི་ལམ་དུ་བགྲོད་དགོས་པའྱི་སློབ་སྟོན་དུས་

རག་ཏུ་གནང་རྒྱུ་གོར་མ་ཆག  ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་བོད་མྱི་མང་གྱི་རང་དབང་ཐོབ་པ་ལ་ནུས་ཤུགས་

གང་ཡོད་འདོན་གྱི་རེད་སྙམ་པ་བྱུང་།  ཁོང་གྱིས་གསུངས་ཤྱིང་།  ཕག་ལེན་དུ་བཀལ་བ་འཚེ་བལ་

ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་དེར་ཁོ་བོ་ཡྱིད་ཆེས་སར་ནས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ད་དུང་ཡང་འཕོ་འགྱུར་མེད་

པར་གནས་ཡོད་ཅྱིང་།  དྲག་ཤུལ་གྱི་བྱ་སྤོད་དུ་མ་ཞུགས་པར་ཁོང་གྱིས་ལམ་སྟོན་དེར་བགྲོད་རྒྱུར་

ངོས་རང་སེམས་ཐག་བཅད་པ་ཡྱིན།

གནས་སྐོར་གྱི་རེས་སུ་ཉྱིན་ཤས་རྱིང་སངས་རྒྱས་རེས་དྲན་གྱི་མཛད་སོའྱི་བེལ་ཟྱིང་ཆེན་པོ་

བྱུང་།  དེ་སྐབས་བཙན་དབང་གྱིས་མ་ནོན་ཞྱིང་།  འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེའྱི་དོན་དུ་སྟོན་པ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཁྱབ་སེལ་གནང་མཁན་འཛམ་གྱིང་ས་ཕོགས་གང་ས་ནས་ཕེབས་པའྱི་མཁས་པ་སྙན་

གྲགས་ཅན་ཚོ་དང་གེང་མོལ་བྱེད་རྒྱུའྱི་འདོད་མོས་ཡོད་པ་ལྟར་སྐབས་དེར་དུས་སྐབས་ཕན་བུ་

ཐོབ་བྱུང་།  རྒྱལ་ཁབ་མཆོག་དམན་ཕན་ཚུན་ཚང་མ་ཆེ་ཆུང་ཐུབ་ཚོད་རྱིགས་མ་བྱས་པར་མཛའ་

མཐུན་ཞྱི་བདེ་ཞྱིག་བྱུང་ན་སྙམ་པའྱི་ཀུན་སློང་གྱིས་ཚོགས་འདུར་གེང་མོལ་སྐབས་ཀང་ནང་པའྱི་

ཆོས་ཀྱི་ཞྱི་བདེའྱི་རྣམ་པའྱི་སྐོར་ནན་ཏན་གྱིས་བརོད་ཅྱིང་།  དུས་སྟོན་མཛད་སོ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་བརེན་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དང་།  ཡོན་ཏན་རྣམས་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ས་ཁུལ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།  ནུབ་ཕོགས་

པའྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་དར་ཁྱབ་ཡོང་བའྱི་རེ་འདུན་བྱས་པ་ཡྱིན།  དེ་ཡང་།  སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་མཐུ་

ལས་ཆོས་བྱེད་ཀྱི་མྱི་རང་རང་གྱི་འཕལ་ཡུན་གྱི་རེ་འདོད་འགྲུབ་ཅྱིང་།  གཏན་གྱི་ཞྱི་བདེའྱི་དཔལ་

ཡོན་ཐོབ་པ་མ་ཟད།  རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་འཁོན་འཛིན་གྱིས་འཁྲུག་རྩོད་བྱེད་པ་ཡང་མཚམས་

ཆོད་ཅྱིང་།  བྱམས་བརྩེའྱི་མཛའ་བ་བརན་པོར་ཡོང་རྒྱུ་དང་།  མདོར་ན་འགྲོ་བའྱི་རྱིགས་སོ་ཅོག་

སྡུག་བསལ་ལས་གྲོལ་བའྱི་ལམ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ནས་རྙེད་ཐུབ་ཅྱིང་།  དེར་མ་ཟད།  སྟོན་

པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལས་གཞན་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་།  མྱིའྱི་འགྲོ་བ་རྣམས་

དངོས་བརྒྱུད་ཅྱི་རྱིགས་པའྱི་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་བའྱི་ཐབས་རེ་ཡོད་པས།  ཆོས་དད་ཀྱི་བསམ་

ཚུལ་ལ་བཙན་གནོན་བྱེད་པ་ནྱི་སྐྱེ་རྒུའྱི་འཕལ་ཡུན་གྱི་ཞྱི་བདེ་འཇོམས་པའྱི་གདུག་ཅན་ཡྱིན།
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དུས་སྟོན་མཛད་སོ་རྣམས་ཟྱིན་རེས་སྐུ་ཞབས་ནེ་རུ་མཆོག་དང་སྱིད་དོན་གྱི་གེང་མོལ་དངོས་གཞྱི་

བྱེད་པའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་།  སྐབས་དེར་ངེད་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཅུང་ཟད་མཐོ་རུ་ཕྱིན་ཡོད།  ཕན་

རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་འདོད་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་གོང་དུ་བརོད་ཟྱིན་ཅྱིང་།  ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གྱིས་བོད་སྐོར་སྱིད་བྱུས་ལ་སྒྱུར་བཅོས་ངེས་བརན་ཞྱིག་མ་བྱུང་བར་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་མྱི་བྱེད་

པར་རྒྱ་གར་དུ་སོད་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་གསར་པ་ཞྱིག་མྱི་བྱེད་ཐབས་མེད་བྱུང་།  དེ་ནྱི་མཧཱ་ཏ་མ་གྷན་

དྷྱི་དང་ཉེ་བར་གནས་པའྱི་སྣང་བ་བྱུང་བ་དང་།  ཤ་ཚ་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཐུག་འཕད་

བྱུང་བ་དེས་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་པ་ཡྱིན་སྱིད།  ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སྣ་ཐོག་མར་ཐུག་འཕད་བྱུང་བ་ཚོ་བོད་

པ་མྱིན་ཡང་བོད་དུ་དངོས་འབེལ་གྱི་ཤ་ཞེན་བྱེད་མཁན་ཤ་སྟག་འདུག  ཁོང་ཚོས་ངའྱི་ཡུལ་ནང་

དུ་མྱི་མང་ལ་གྲོགས་ཕན་ལམ་སེང་བྱེད་ཐབས་མེད་པ་དང་།  རྒྱ་དམར་གྱི་དྲག་སྤོད་འཕལ་འགོག་

མྱི་ཐུབ་ཅྱིང་།  ད་བར་བོད་ནང་གྱི་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ཤེས་ཇྱི་བྱས་འབས་མེད་དུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད་རུང་།  

རྒྱ་གར་ནས་མ་མཐའ་ཡང་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་མྱི་མང་གྱི་འདོད་ཚུལ་རྣམས་འཛམ་གྱིང་དུ་གསལ་པོར་

བརོད་དེ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་།  དེས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བྱུས་གདུག་རྩུབ་ཅན་དེར་

འགྱུར་བ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད་སྙམ་པ་བྱུང་།

དེའྱི་སྐོར་སྱིད་བོན་ནེ་རུར་ནང་མོལ་ཞྱིབ་གེང་ཞྱིག་བྱུང་ན་གང་ཅྱིར་དགེ་མཚན་ཆེ་སྟབས་ཁོང་

གྱི་བོད་སྐད་སྒྱུར་པ་པོ་མ་གཏོགས་གཞན་དག་མེད་པར་ཁེ་གཙང་ལྷོད་མཇལ་ཐོག  ཐོག་མར།  རྒྱ་

གར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རེས་དྲན་ལ་ཡོང་ཐུབ་པར་དགའ་སྤོ་བྱུང་ཚུལ་སྐོར་ཞུས་རེས།  བར་ལམ་

བོད་ཤར་ཕོགས་ནང་འུ་ཐུག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཇྱི་བྱུང་དང་།  ད་དུང་ས་གནས་གཞན་དག་ཏུ་ཁྱབ་

འཕེལ་ཇྱི་ཡོང་བོ་གཡེང་ཆེ་ཚུལ།  རྒྱ་མྱིས་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་།  རྱིག་གཞུང་དངོས་སུ་སྟོར་རྐེན་

དང་།  ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཡོད་པའྱི་འཕགས་བོད་འབེལ་བའྱི་འབེལ་མཚམས་གཅོད་རྩྱིས་ཡོད་ལུགས་

སྐོར་བཅས་ཞྱིབ་ཞུས་ཐོག  བོད་མྱི་ཚོས་རེ་བའྱི་ལྷག་མ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མྱི་མང་ཐོག་བྱེད་ཚུལ།  

ང་ཚོར་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་རང་དབང་མ་ཐོབ་བར་རྒྱ་གར་དུ་སོད་འདོད་ཡོད་པའྱི་གནས་ལུགས་

བཅས་ཁུངས་གསལ་གེང་མོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཁོང་ནས་དེ་རྣམས་བཟོད་སན་ངང་རྱིང་གྱིས་གསན་

སོང་བའྱི་མཐར་གསུང་ལན་དུ།  འཕགས་བོད་གནའ་རབས་ཆོས་རྱིག་གྱི་འབེལ་བ་ཆེ་བས་བོད་དུ་
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གནས་ཚུལ་ཐབས་རྡུགས་ཇྱི་བྱུང་ལ་བོ་ཕམ་གདུང་སེམས་ཆེ་ན་ཡང་།  ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཕན་བྱེད་

ཐབས་ཤྱིན་ཏུ་དབེན་པ་དང་།  བོད་ཡུལ་གྱི་རང་དབང་རང་བཙན་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་

དང་འབེལ་བའྱི་ཁས་ལེན་སུས་ཀང་བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་དང་།  ཕན་གྱི་བསམ་ཚུལ་བཞྱིན།  

རྒྱ་ནག་དང་དྲག་འཐབ་བྱེད་རྒྱུར་དགེ་མཚན་མེད་པ་དང་།  གལ་སྱིད་བོད་མྱིས་དྲག་འཐབ་བྱས་

ན་རྒྱ་མྱིས་དཔུང་སྣོན་བཏང་སྟེ་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་ཡུལ་ཁམས་བསྟོར་བཅོམ་གཏོང་རྒྱུར་

བརེན།  ཁྱེད་རང་བོད་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་ཐོག་སར་བཞྱིན་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་གྲོས་

མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ནས་རང་ཁེ་ཅྱི་ལོན་གྱི་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐབས་བྱ་དགོས་ཞེས་སློབ་

སྟོན་གནང་བྱུང་།

དེའྱི་ལན་དུ།  ཕན་ནས་དེ་སྐོར་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐབས་ལན་དགུ་ཆད་མཐུད་ཀྱི་འབད་བརྩོན་མ་

བྱས་པ་མེད་ཀང་།  རྒྱ་མྱིའྱི་ངོས་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་འདོད་པས་བརྩྱི་སྲུང་ཇྱི་བཞྱིན་མ་བྱུང་ཞྱིང་།  

ཁོང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་ཡོང་རེ་ཡང་མ་མཐོང་ཚུལ་བརོད་པར།  སང་ཉྱིན་ཀྲོའུ་ཨན་ལན་

རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་རྒྱུར་འཕོས་མོལ་བྱས་འཐུས་གསུངས་ཏེ་མཇལ་འཕད་གྲོལ་བ་ཡྱིན།  དེའྱི་ཕྱི་ཉྱིན་

ཁོ་བོ་ལྡྱི་ལྱི་གསར་པའྱི་པ་ལམ་གནམ་གྲུ་བབས་ཚིགས་སར་ཀོྲའུ་ཨན་ལན་ཕེབས་བསུར་བསྐྱོད་

ཅྱིང་།  དེ་ནུབ་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་གེང་མོལ་ཡུན་རྱིང་བྱུང་བར།  ང་ཚོའྱི་ཤར་ཕོགས་ས་ཁུལ་གྱི་

གནས་ཚུལ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་ཚུལ་དང་།  ས་གནས་དེའྱི་གནས་ཚུལ་དང་།  མྱི་མང་གྱི་རེ་འདོད་དང་

མ་བསྟུན་པར་རྒྱ་རྱིགས་ལས་བྱེད་པས་བཙན་དབང་གྱིས་བསྒྱུར་བཅོས་བྱས་ལུགས་སྐོར་བརོད་

པར།  ཁོང་ནས་བོ་ཕམ་གྱི་རྣམ་པས་བརོད་དོན།  ས་གནས་དེ་ཁུལ་རྒྱ་མྱིའྱི་འགོ་བྱེད་ཚོས་ནོར་

འཁྲུལ་བྱུང་ཚུལ་དང་།  ཁོ་བོས་གང་བཤད་པ་རྣམས་མའ་ོཙེ་ཏུང་ལ་ཞྱིབ་གསོལ་ཞུས་འཐུས་ཟེར་

བ་ཙམ་ལས་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་ཐབས་ཁས་ལེན་འདྱི་ཡྱིན་མ་བྱུང་།

ཉྱིན་ཤས་རེས་ཀྲོའུ་ཨན་ལན་ནས།  རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་གཅེན་པོ་ཐུབ་བསྟན་ནོར་བུ་

དང་།  རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་གཉྱིས་དགོང་མོའྱི་གསོལ་སྟོན་ཞྱིག་ཏུ་མགྲོན་འབོད་ཐོག  ཁོང་གཉྱིས་

དང་།  ཀྲོའུ་ཨན་ལན་མཉམ་དུ་གེང་མོལ་བྱུང་དོན་ཕན་བུ་ངོ་དཀར་ཞྱིང་།  གསལ་ཁ་དོད་པ་བྱུང་

འདུག  གཅེན་པོ་གཉྱིས་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ལས་བྱེད་པ་མྱིན་སྟབས་བོད་ནང་གེང་རྙོག་ཇྱི་བྱུང་ལ་
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མཛེས་ཟོན་མེད་པར་གནད་དོན་གསལ་པོ་བཤད་དེ།  རེས་སུ་སྐབས་དེར་གེང་མོལ་ཇྱི་བྱུང་ཕན་

ལ་བརོད་གསལ།  དུས་རབས་མང་པོའྱི་རྱིང་བོད་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གལ་ཆེའྱི་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་

ཅྱིག་ཏུ་བརྩྱི་འཇོག་བྱས་ན་ཡང་།  ད་ཆ་བོད་ནང་རྒྱ་མྱི་ཚོས་བོད་མྱི་རྣམས་དགྲའྱི་གཙོ་བོར་ངོས་

འཛིན་བྱེད་ལུགས།  ཁོང་ཚོས་བོད་ནང་ཕུང་དཀྲོལ་བཟོ་ཆེད་བོད་མྱི་ཐ་ཆད་དག་ལ་བེད་སྤོད་

ཀྱིས་བོད་རྒྱའྱི་འབེལ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཚོར་བདག་སྤོད་མ་བྱས་ཤྱིང་།  

གཞུང་གྱི་སྱིད་དབང་སྟོར་རྐེན་བཟོ་ཆེད་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་སྐུ་གོང་མ་དང་།  པཎ་ཆེན་སྐུ་གོང་མ་མྱི་

མཐུན་པ་བྱུང་བ་དེ་དག་ཡང་བསྐྱར་གེང་སློང་གྱིས་པཎ་ཆེན་བ་མར་སྱིད་དོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་

ལུགས།  བོད་དང་།  ལྷག་པར་ལྷ་སའྱི་ནང་དགོས་གལ་མེད་པའྱི་དམག་འབོར་ཆེན་པོ་ཉར་གསོག་

གྱིས་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལ་གནོད་སྐྱོན་དང་།  དངོས་རྱིན་འཕར་ཚད་མཐོ་བས་བོད་མྱི་བཀྲེས་

ལྟོགས་ཀྱི་ནང་མུ་གེའྱི་གནས་སུ་གར་བ།  རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པ་དེར་མྱི་འདོད་

པ་བྱེད་མཁན་ནྱི་བོད་ཀྱི་དབང་འཛིན་གྲལ་རྱིམ་པ་རྣམས་མྱིན་པར་བོད་མྱི་མང་དཀྱུས་མ་རྣམས་

ཡྱིན་ཚུལ།  རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་དཔུང་བོད་ནས་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་ལུགས་དང་།  ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་

ཐོག་ནས་གྲོས་མཐུན་གསར་པ་ཞྱིག་ལ་མྱིང་རགས་འགོད་དགོས་ཚུལ་ཟེར་མཁན་ཡང་མྱི་མང་ཚོ་

ཡྱིན་ལུགས།  འནོ་ཀང་ལྷ་སའྱི་ནང་གྱི་རྒྱ་མྱི་ཚོས་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་དྭང་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་

སོགས་སྐྱོན་བརོད་གསལ་པོ་བྱས་འདུག  གེང་མོལ་དེ་ལྟར་བྱེད་སྐབས་ཀྲོའུ་ཨན་ལན་དགའ་མོས་

མ་བྱུང་ཡང་།  རྣམ་འགྱུར་མཁས་པོའྱི་ཐོག་ནས་གཅེན་པོ་ཟུང་ལ་བརོད་གསལ།  ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་

དབང་ཆ་སྟོར་རྐེན་དང་།  བོད་ནང་ཕུང་དཀྲོལ་བཟོ་ཆེད་བོད་མྱིའྱི་འདོད་པར་མེད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་

སམ།  ཡང་ན་པཎ་ཆེན་བ་མར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བེད་སྤོད་བྱེད་འདོད་མེད།  བོད་ཀྱི་ལས་དོན་

ནང་ཐེ་བྱུས་བྱེད་འདོད་དང་།  བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་གནོན་ལྗྱིད་འགེལ་འདོད་མེད་ཅེས་དང་།  

གཅྱིག་བྱས་ན་ས་གནས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པས་གནས་ཚུལ་མ་རོགས་པའྱི་རྐེན་གྱིས་དཀའ་ངལ་འགའ་

ཤས་བྱུང་ཡོད་སྱིད་ཅྱིང་།  ལྷ་སའྱི་ནང་གྱི་བཟའ་བཅའྱི་རྱིགས་ལེགས་བཅོས་བྱེད་རྒྱུ་དང་།  བོད་

མྱིས་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་རང་འགོ་ཐོན་འཕལ་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔུང་དམག་རྱིམ་བཞྱིན་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་

འཐུས།  གནས་ཚུལ་རྣམས་མའ་ོཙེ་ཏུང་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་རྙོག་ཁ་འབྱུང་གཞྱི་རྣམས་ལ་རོག་ཞྱིབ་

བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་དང་།  ད་དུང་ཁོང་ནས་བརོད་གསལ།  ངས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་རྣམས་ཁ་ཚིག་
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ཙམ་མྱིན་པར་ལག་ལེན་དུ་འགེལ་གྱི་ཡྱིན།  ཁྱེད་ཚོ་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་འདོད་ཡོད་ཚེ་བཞུགས་

ན་འགྲྱིགས།  ང་ཚོས་ལག་ལེན་ཇྱི་བྱས་ལ་གཟྱིགས་དགོས།  གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ལག་ལེན་ཇྱི་བཞྱིན་

མ་བྱས་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརོད་ཇྱི་བྱེད་ཁྱེད་ཚོར་རང་དབང་ཡོད་ཅེས་བརོད་འདུག་ཅྱིང་།  

མཇུག་མཐར་ཁོང་གྱིས་བརོད་དོན་ངས་ཀང་ཁྱེད་ཚོར་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད།  ངས་གོ་ཐོས་

སུ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་རྩྱིས་ཡོད་ཚོད་ལ་ཁྱེད་ཚོས་བོད་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་དགོས་པའྱི་

བསྐུལ་མ་ཞུ་དགོས།  གལ་སྱིད་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་བོད་དུ་མ་ཕེབས་ན།  ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་དང་།  ཏཱ་ལའྱི་བ་

མའྱི་མྱི་མང་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་བརོད་འདུག

ཀྲོའུ་ཨན་ལན་ཐུག་འཕད་རེས་ངས་རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ།  ནང་གལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཆུ་ཤུགས་གོག་

འདོན་ཁང་སོགས་བཟོ་ལས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཆེན་པོ་དེ་ཚོར་བལྟ་སྐོར་དུ་ཕྱིན་ཏེ།  གུང་བན་རྱིང་

ལུགས་དང་།  རང་དབང་དམངས་གཙོའྱི་རྱིང་ལུགས་འགོ་ལས་དོན་བྱེད་སྟངས་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་

པར་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཐོག་མར་མཐོང་བྱུང་།  དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་ལས་ཀ་བཙན་བསྐུལ་བྱེད་པ་

དང་།  རང་མོས་དྭང་བངས་ཀྱིས་བྱེད་པ་དེ་རེད།  ཁོ་བོའྱི་འགྲྱིམས་འགྲུལ་འཆར་གཞྱི་གཙོ་བོ་རྒྱ་

གར་ནང་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་གནས་ཆེན་ཁག་ལ་གནས་བསྐོར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་

ཅྱིང་།  དེ་ལ།  སན་ཅྱི།  ཨ་ཇན་ཏ།  ཝཱ་ར་ཎཱ་སྱི།  རོ་རེ་གདན་སོགས་བྱྱིན་རླབས་གཟྱི་འདོ་ཆེས་

ཆེར་འབར་བའྱི་གནས་མཆོག་རྣམས་ཞྱིབ་མཇལ་ཐོག  སྤྱི་བྱེའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་དངོས་པོ་འདུ་བྱ་

བའྱི་སླད་དུ་ཕག་མཆོད་ཀྱི་ལས་འཚམས་པ་རེ་བྱས་ཏེ་རྱིམ་བསྐྱོད་བྱས།  གནའ་རབས་རྒྱ་གར་གྱི་

བཟོ་བཀོད་རྱིག་རྩལ་རྣམས་ཡྱིད་འཕོག་པ་འདུག་ཀང་།  ཕ་མེས་ཀྱི་ཁྱད་ནོར་དེ་དག་ལ་ས་དུས་

ལས་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་ནང་ཁུལ་འཁོན་འཁྲུག་གྱིས་ཉམས་ཆག་གང་འཚམས་བྱུང་འདུག་ཀང་།  རྒྱ་

གར་རང་དབང་ཐོབ་རེས་རྩ་ཁྱིམས་ནང་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་རང་དབང་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་

དེས་གོང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱི་བདེའྱི་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བ་བྱུང་འདུག

ཝཱ་ར་ཎཱ་སྱི་དང་།  རོ་རེ་གདན་སོ་སོར་བོད་མྱི་གནས་བསྐོར་བ་སྟོང་ཕག་མང་པོ་ངོས་ཐུག་འཕད་

ཆེད་སྒུག་སོད་བྱས་འདུག་པར་འདོད་ཆོས་སྙྱིང་པོ་བསྡུས་པ་རེ་འཆད་སེལ་བྱས་ཏེ།  ཡང་དག་པར་

རྫོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དྲྱི་མ་མེད་པ་ཞྱི་བསྱིལ་གཏན་བདེའྱི་གོ་འཕང་ཡངས་པོར་
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བགྲོད་པའྱི་ལམ་བཟང་འདྱི་ལ་ཞུགས་དགོས་ཚུལ་ནན་བརོད་བྱས།

གནས་ཆེན་སྤྱི་དང་།  ཁྱད་པར་རོ་རེ་གདན་དུ་ཕྱིན་པ་དེས་བོ་སྐྱེད་ཆེན་པོ་བྱུང་།  ནང་པ་ཚང་མས་

རོ་རེ་གདན་ནྱི་ཆོས་དང་།  ཤེས་རྱིག་གང་གྱི་ཆ་ནས་ཆེས་ཤྱིན་ཏུ་རྩ་ཆེར་འཛིན་པ་ཡྱིན།  གནས་

མཆོག་འདྱི་མཇལ་འདོད་ཕན་ཆུང་ངུའྱི་དུས་ནས་ཡོད།  དེ་ཡང་།  བཟང་པོའྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་

དུས་སུ་སྨྱིན་པས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའྱི་རྒྱལ་སར་འགོད་པའྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཅྱིང་།  བརྩོན་

པ་ཆེན་པོས་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་སྨྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་ཚོགས་གཉྱིས་ཀྱི་སྤོད་

པར་རྱིམ་གྱིས་བསླབས་ནས་རང་ཉྱིད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ།  ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའྱི་

གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའྱི་མཁྱེན་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་གདུལ་བྱའྱི་བོ་དང་འཚམས་པའྱི་ཐེག་པ་གསུམ་

གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ཀུན་ནས་གསལ་བར་སྟོན་ཏེ་འགྲོ་ཀུན་རང་གྱིས་རྙེད་པའྱི་གོ་འཕང་མཆོག་ལ་

རྱིམ་གྱིས་འགོད་པར་མཛད་པའྱི་སྟོན་པ་མཆོག་དེའྱི་སྣང་བརྙན་གང་གྱི་མདུན་དྲུང་དུ་སོ་གསུམ་

གུས་པས་བཏུད་ཏེ་གནས་པའྱི་སྐབས་དེར་སྟོན་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་།  གསུང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལྷག་

པར་དྲན་པའྱི་དད་གུས་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་སྤུ་ལོང་གཡོ་བ་དང་།  སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱྱིན་རླབས་ཀྱིས་

ཚིམས་པའྱི་སྣང་བ་བྱུང་།

སཱ་ར་ནཱ་ཐར་འབོྱར་སྐབས་ནྱིའུ་ལྡྱི་ལྱིའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་བང་མྱི་ཞྱིག་བཏང་འབོྱར་

བྱུང་བ་དེའྱི་གདོང་ལྷ་སོད་རྒྱ་ནག་སྐུ་ཚབ་དམག་དཔོན་ཀྲང་ཅྱིན་ཨུ་ནས་བཏང་བའྱི་རླུང་འཕྱིན་

ཞྱིག་འཁྱེར་འདུག་པའྱི་ནང་བོད་ནང་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་ཆེ་ཞྱིང་།  སོ་ཉུལ་བ་དང་མཉམ་ལས་

བྱེད་མཁན་ཚོས་ངོ་ལོག་གྱི་འཆར་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གདྱིང་གྱི་འདུག་པས་ངེད་འཕལ་དུ་ཕྱིར་

ལོག་དགོས་ཚུལ་གསལ་འདུག  རོར་གདན་དུ་འབྱོར་སྐབས་མཉམ་ཡོད་རྒྱ་མྱིའྱི་ལས་བྱེད་པ་ཞྱིག་

ནས་ཀྲོའུ་ཨན་ལན་ལྡྱི་ལྱིར་འབྱོར་རྒྱུར་ངེད་འཕད་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་ལུགས་བརོད་འདུག  དེར་

བརེན་ཉྱིན་ཤས་རེས་མྱི་མཐུན་པ་དང་།  ཡྱིད་ཆེས་མེད་པ།  བཀའ་རྙོག་ཅན་གྱི་སྱིད་དོན་བཅས་

ཀྱི་འདམ་རྫབ་ནང་རང་ཉྱིད་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་དྲུད་འཐེན་བྱེད་དགོས་པ་བྱུང་།

ནྱིའུ་ལྡྱི་ལྱིར་འབོྱར་སྐབས་གནས་ཁང་དུ་བསྐྱོད་ལོང་ཙམ་མེད་པར་མེ་འཁོར་ནས་བབས་མ་ཐག་
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ཀྲོའུ་ཨན་ལན་ཡོད་སའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་ཐད་བསྐྱོད་བྱེད་དགོས་བྱུང་སྟེ།  དེ་སྐབས་ཀྲོའུ་

ཨན་ལན་ནས་ཕན་ལ་བོད་ནང་གནས་ཚུལ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་སོང་འདུག་པས་འཕལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་

ན་ལེགས།  གལ་སྱིད་ཟྱིང་ལངས་བྱུང་ན་འཕལ་མར་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན།  རྒྱ་གར་ནང་གྱི་

བོད་མྱི་ཚོས་རྙོག་སློང་བྱེད་རྩྱིས་ཡོད་འདུག་གཤྱིས།  ཁྱེད་རང་དོན་གནད་ལམ་ཕོགས་གང་དུ་འགྲོ་

མ་ནོར་བར་གཟབ་གཟབ་ཀྱིས་སོན་ཚུད་སེམས་ཐག་གཅོད་དགོས་ཟེར་བར།  ཕན་ནས་རྒྱ་མྱི་བོད་

དུ་འབོྱར་ནས་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཚུལ་ཁ་སོན་བརོད་པ་རྣམས་བསྐྱར་བརོད་ཀྱིས་ངས་ཐག་གཅོད་ཇྱི་

བྱེད་ད་ལྟ་ལམ་སེང་བརོད་སྟབས་བདེ་མྱིན་ཞེས་དང་།  ཡང་།  ད་ཕན་ང་ཚོར་མ་འགྲྱིགས་པ་ཇྱི་

བྱུང་བརེད་དུ་འཇུག་རྒྱུར།  ད་ཕྱིན་ང་ཚོར་མྱི་མང་གྱི་བོ་དང་མ་འཚམས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འབྱུང་

གཞྱིའྱི་རྱིགས་མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས་ཞེས་བརོད་ལན་དུ།  ཁོང་ནས་གསུངས་དོན་སྙྱིང་པོར།  

བོད་ནང་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་རྒྱུ་རྣམས་བོད་མྱིའྱི་བསམ་འདོད་དང་བསྟུན་ནས་མ་གཏོགས་མྱི་བྱེད་

པ་མའ་ོཙེ་ཏུང་གྱིས་བཀའ་གསལ་པོར་བྱུང་ཚུལ་ཟེར་ཞྱིང་།  ཁོང་གྱིས་བརོད་ཕོགས་ལ་གཞྱིགས་

ན་བོད་མྱིས་རྒྱ་མྱིར་དགའ་བསུ་མྱི་ཞུ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་དུང་ཤེས་ཀྱི་མེད་པའྱི་ཟོལ་དུ་འདུག  

ཁོང་ནས་བརོད་གསལ།  ཀ་སྦུག་ཁུལ་ནས་ཁོ་བོར་གདན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ཚོད་ལ་ཁུལ་དེར་བོད་མྱིས་

རྙོག་སློང་བྱེད་རྒྱུར་བརེན་མ་བསྐྱོད་ན་ལེགས་ཚུལ་ཟེར་ཞྱིང་།  ངས་དེ་སྐོར་བསམ་གཞྱིགས་བྱས་

འཐུས་ཙམ་ལས་མ་བརོད།  ཀ་སྦུག་ནྱི་རྒྱ་གར་བྱང་རྒྱུད་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ཡྱིན།  ཁུལ་དེར་བོད་

མྱི་གང་འཚམས་ཡོད་པ་དང་།  འགའ་ཤས་རྒྱ་མྱིའྱི་དབང་བསྒྱུར་འོག་ནས་བོས་བྱོལ་ཡོང་བ་རེད།  

མཐར་ཁོང་ནས་ཕན་ལ་སློབ་སྟོན་ལྟ་བུར་བརོད་གསལ།  རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་རྱིགས་འགའ་ཤས་ཧ་

ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་ཀང་།  འགའ་ཤས་ཡ་མཚན་ཅན་ཡོད་སྟབས་ཤྱིན་ཏུ་བརན་པོ་བྱེད་དགོས་སོགས་

བརོད་དེ་གེང་མོལ་ཐག་གཅོད་དཀའ་བ་བྱུང་ཞྱིང་།  དེ་མུར་ཕྱིར་ལོག་ཡོང་བ་ཡྱིན།  དེའྱི་ཕྱི་ཉྱིན་

ས་དྲོ་རྒྱ་ནག་སྱིད་བོན་དང་ལྷན་ཕེབས་སྱིད་བོན་གཞོན་པ་དམག་དཔོན་ཧོ་ལུང་ཟེར་བ་ཕན་སར་

ཡོང་སྟེ་ངེད་བོད་ལ་འཕལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་དགོས་ལུགས་ཀོྲའུ་ཨན་ལན་གྱི་སློབ་སྟོན་དེ་ཡང་བསྐྱར་

བྱས་བྱུང་ཞྱིང་།  ད་དུང་ཁོང་གྱིས།  སེངེ་གངས་ལ་གནས་ན་སེངེ་དང་།  སེངེ་ཀླུང་དུ་བབས་ན་སོ་

ཁྱྱིར་བེད་སྤོད་བྱེད།  ཅེས་པའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་གཏམ་དཔེ་ཞྱིག་བཤད་བྱུང་བ་ཡང་དྲན་གྱི་འདུག  སྐབས་

དེར་ངས་གེང་རྩོད་བྱེད་འདོད་མ་བྱུང་།  དེ་སྐབས་ངས་ནེ་རུའྱི་སློབ་སྟོན་དང་།  ཀྲོའུ་ཨན་ལན་
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ནས་ངོས་དང་།  ངོས་ཀྱི་གཅེན་པོ་ཟུང་ལ་ཁས་ལེན་བྱས་པ་རྣམས་ལ་བསམ་གཞྱིགས་བྱས་ཟྱིན་ཏེ།  

ཁོ་བོ་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་རྒྱུ་ལམ་གཏན་འཁེལ་ཟྱིན་སྐབས་དེ་དོན་ཁས་ལེན་གནང་བ་རྣམས་

སོར་གནས་ཡོང་རེ་ཡོད་ལུགས་བརོད་པ་ཡྱིན།

ནྱིའུ་ལྡྱི་ལྱི་ནས་མ་ཐོན་གོང་ནེ་རུ་དང་མཐའ་མའྱི་མཇལ་འཕད་བྱུང་།  ཀྲོའུ་ཨན་ལན་དང་།  ངེད་

ཐུག་འཕད་བྱས་པའྱི་སྐོར་ནེ་རུས་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩  ལོ་གྲོས་ཚོགས་འགོ་མར་གསུངས་དོན་ལྟར་བརོད་

ན་འདྱི་ལྟར།

ལོ་གཉྱིས་གསུམ་གོང་སྱིད་བོན་ཀོྲའུ་ཨན་ལན་འདྱིར་ཕེབས་སྐབས་བོད་སྐོར་གོ་བསྡུར་དུས་ཡུན་

རྱིང་པོ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན།  གོ་བསྡུར་དེ་ནྱི་ཐད་ཀ་དང་།  ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བྱུང་།  ཁོང་ནས་གསུངས་

གསལ།  བོད་ནྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་པོའྱི་སོན་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཡང་།  རྒྱ་ནག་གྱི་ཞྱིང་

ཆེན་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད།  མྱི་རྱིགས་ཀང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པའྱི་ས་གནས་རང་

སྐྱོང་ཁག་ཏུ་ཡོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རྒྱའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་ཐ་དད་རེད།  དེར་བརེན་བོད་འདྱི་ནང་གྱི་རང་

དབང་ཡོད་པའྱི་ས་ཁུལ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་དང་།  ད་དུང་ཁོང་གྱིས་གསུངས་

གསལ།  རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ཐོག་དམར་པོའྱི་རྱིང་ལུགས་ནན་སེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་

ཡོད་མཁན་ཚོ་ནྱི་སྙྱིང་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད།  རེས་ལུས་ཐེབས་པའྱི་ཡུལ་ལུང་ནང་དམར་པོའྱི་རྱིང་

ལུགས་ནན་སེལ་དེ་ལྟར་བྱེད་མྱི་ཐུབ།  ཁོང་ཚོར་དེ་འདྲའྱི་འདོད་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།  འནོ་

ཀང་རྱིམ་བཞྱིན་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་འདོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དང་།  ཁོ་བོ་ཐུག་འཕད་བྱུང་སྐོར་ནེ་

རུས་གསུངས་གསལ།  སྐབས་དེར་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་ཡང་འདྱིར་ཡོད།  ཁོང་དང་མཉམ་དུ་གེང་མོལ་

ཡུན་རྱིང་བྱུང་།  སྱིད་བོན་ཀྲོའུ་ཨན་ལན་གྱི་མཛའ་གྲོགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་།  བོད་ཀྱི་ནང་རང་

དབང་ལ་བརྩྱི་འཇོག་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཁས་ལེན་བྱས་པའྱི་སྐོར་ཁོང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཁས་ལེན་དེ་ཚོར་

ཡྱིད་ཆེས་གནང་དགོས་ཤྱིང་།  ནང་གྱི་རང་དབང་དེ་རྣམས་འཛིན་སྐྱོང་ཐུབ་པ་དང་།  བསྒྱུར་

བཅོས་གང་འཚམས་བྱེད་ཆེད་ལས་དོན་མཉམ་དུ་གནང་དགོས་ཚུལ་སློབ་སྟོན་ཕུལ་བ་ཡྱིན།  ཁོང་

གྱི་ཡུལ་དེར་ཁོང་རང་ཕོགས་ནས་གཟྱིགས་ན།  ཆོས་ཕོགས་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་ཀང་།  སྤྱི་

ཚོགས་དང་།  དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་ནས་རེས་ལུས་ཡྱིན་སྟབས་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་དགོས་པར་ཏཱ་ལའྱི་
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བ་མས་མོས་མཐུན་གནང་སོང་ཞེས་གསུངས་འདུག

ནེ་རུ་མཇལ་འཕད་མཐའ་མའྱི་སྐབས།  ངས་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་རྒྱུའྱི་སེམས་ཐག་གཅོད་པར་རྒྱུ་

མཚན་གཙོ་བོ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ནྱི།  ཁྱེད་རང་གྱིས་ཕན་ལ་སློབ་སྟོན་གནང་བ་དང་།  ཀྲོའུ་ཨན་ལན་

གྱིས་ང་དང་།  ངའྱི་གཅེན་པོ་ཟུང་ལ་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱིས་ཡྱིན་ཞེས་ནེ་རུར་ཞུས་པ་

དྲན་གྱི་འདུག

སྐུ་ཞབས་ནེ་རུའྱི་རྣམ་འགྱུར་དེས་ཕན་ལ་སེམས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཐེབས་བྱུང་།  མཧཱ་ཏ་མ་གྷན་དྷྱིའྱི་

སྙྱིང་རེ་དང་།  ཞྱི་བའྱི་རས་གཟན་དེ་དག་ཁོང་གྱི་ཕག་སྟེང་བབས་ཡོད་ཀང་།  ཁོང་ལ་ཆོས་དད་ཀྱི་

རྣམ་པ་ཆེར་མ་མངོན།  འནོ་ཀང་།  རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྱིད་དོན་ལ་མཁྱེན་རླབས་ཆེ་ཞྱིང་།  ལག་ལེན་ཐོག་

སྱིད་དོན་མཁས་པའྱི་ཕུལ་གྱུར་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་བ་མ་ཟད།  ཁོང་རང་གྱི་ཡུལ་ལ་བརྩེ་ཞེན་ཆེན་པོ་

དང་།  མྱི་མང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཆེན་པོའྱི་རྣམ་པ་བསྟན་གྱི་འདུག  ཁོང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕེལ་

དུ་འགྲོ་ཆེད་ཞྱི་བའྱི་བགྲོད་ལམ་འཛིན་རྒྱུར་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཞྱིག་རེད།  མཇལ་ཕད་དེ་སྐབས་

ང་ཀ་སྦུག་ཁུལ་འགྲོ་འདོད་ཡོད་པའྱི་སྐོར་གེང་མོལ་བྱུང་བ་དྲན་གྱི་འདུག  ཀྲོའུ་ཨན་ལན་ནས་

སློབ་སྟོན་ཇྱི་གནང་ཕལ་ཆེ་བ་ནེ་རུས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཁུལ་དེའྱི་མྱི་ཚོས་རྙོག་སློང་བྱེད་

པ་དང་།  ང་བོད་དུ་མྱི་ལོག་པའྱི་འབོད་བསྐུལ་བྱེད་སྱིད་ཀྱི་རེད་དགོངས་པ་རྒྱ་གར་སྱིད་བོན་གྱི་

ཐུགས་ལ་འཁོར་འདུག  ཁོང་ནས།  རྒྱ་གར་ནྱི་རང་དབང་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པར་བརེན།  ཀ་སྦུག་གྱི་མྱི་

ཚོས་བསམ་ཚུལ་བརོད་རྒྱུར་སུས་ཀང་འགོག་མྱི་ཐུབ་ཅེས་དང་།  གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཕེབས་

འདོད་ཡོད་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སྐུ་སྲུང་གྲ་སྒྱིག་བལྟ་རོག་འཐུས་ཚང་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུང་

གྱི་འདུག  ཀྲོའུ་ཨན་ལན་གྱིས་སློབ་སྟོན་བྱས་ཡོད་ཀང་།  ཀ་སྦུག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་

ཡྱིན།  དེ་དག་སྱིད་དོན་ཁོ་ན་མ་ཡྱིན་པར།  ཁོ་བོའྱི་ཡུལ་གྱི་མྱི་མང་ཚོའྱི་སར་འགྲོ་དགོས་པར་

ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཕན་ལ་ཡོད་པས།  དེའྱི་ཐོག་ཀྲོའུ་ཨན་ལན་ནས་སློབ་སྟོན་བྱེད་མྱི་

ཐུབ་པར་བརེན།  ཁུལ་དེར་ངོ་བསྐྱོད་ཀྱིས་ས་ཁུལ་དེའྱི་བོད་མྱི་ཚོ་ཐུག་འཕད་བྱས་པ་མ་ཟད།  ལྷ་

ས་ནས་ངའྱི་གཞུང་གྱིས་བཏང་བའྱི་ཕེབས་བསུའྱི་མྱི་སྣ་ཚོ་ཡང་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཐུག་བྱུང་།  ཁོང་ཚོའྱི་

བསམ་པར་ཁོ་བོ་རྒྱ་གར་དུ་བསད་ན་ལེགས་པའྱི་དགོངས་འཆར་འདུག་དོན་སླར་སྐྱོད་སོད་སྐོར་
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གེང་མོལ་མང་ཙམ་བྱུང་།  གང་ལྟར་བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཞྱིང་།  འུ་ཐུག་ཏུ་གར་ཡོད་

པ་དེ་ལྟར་ཡང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་རྣམས་ལག་ལེན་དུ་འགེལ་བའྱི་གོ་སྐབས་

ད་དུང་ཐེངས་གཅྱིག་སྤོད་རྒྱུ་དང་།  ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་རང་དབང་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ད་

དུང་ལན་གཅྱིག་བྱེད་རྒྱུར་སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་བྱས་པ་ཡྱིན།

རྙོག་འཛིངས་ཆེན་པོའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་གྱིས་སྱིད་དོན་སྐོར་ཡྱིད་ཐང་ཆད་ཅྱིང་།  ལྡྱི་ལྱིར་སོད་

ཡུན་གྱི་དུས་སྐབས་ཕལ་ཆེར་སྱིད་དོན་སྐོར་ལ་རྫོགས་ཏེ་ངའྱི་གནས་བསྐོར་གྱི་དུས་ཡུན་མང་ཆེ་

ཆུད་ཟོས་སུ་ཐལ་སོང་།  ད་ཆ་དཀའ་རྙོག་ཆེ་ལ་འབས་བུས་སྟོངས་པའྱི་སྱིད་དོན་ལ་ཞེན་ལོག་

སྐྱེས་ཤྱིང་།  གལ་སྱིད་བོད་ནང་ངའྱི་མྱི་མང་ཚོའྱི་ལས་འགན་མེད་ན་སྱིད་དོན་ནས་དགོངས་ཞུ་

དགའ་པོའྱི་ངང་བྱེད་འདོད་བྱུང་།  ཀ་སྦུག་ཏུ་སོམ་སྒྲུབ་དང་།  ངེད་ཀྱི་དོན་དུ་འཛོམས་པའྱི་མྱི་

མང་ཚོར་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འཆད་སེལ་ཐུབ་པར་དགའ་པོ་བྱུང་།

རྱི་རྩེར་གངས་བབས་ཆེ་བས་རྣ་ཐོད་ལ་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་བགྲོད་ལམ་མ་ཕེ་བར་ཟླ་གཅྱིག་མྱིན་ཙམ་

འབས་ལྗོངས་སང་ཏོག་ཏུ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་།  འབས་གཞུང་གྱི་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་འགོ་

སྒུག་སོད་བྱེད་དགོས་བྱུང་།

སྦོང་ཚན།

བསམྡིཞིིྡབསྡཏེྡབིསྲ

༡	 གོང་གྲི་སློབ་ཚན་འདྲི་བཀགས་ཏེ་ཚིག་གསར་ཟུར་འདོན་གྲིས་ནང་དོན་ཚིག་མཛོད་ལས་ཚོལ།

༢	 སློབ་ཚན་འདྲི་བཀགས་ཏེ་ཟྲིན་བྲིས་འགོད་སངས་ལྟར་ཟྲིན་ཐོ་རྒྱས་པ་ཞྲིག་ཁོད།

༣	 སློབ་ཚན་གྲི་སྤྲི་ཁོག་ནང་དོན་ངེས་པར་བས་ཏེ་ཟྲིན་ཐོ་བཀོད་པ་ལྟར་འཛིན་གྲྭའྲི་ནང་འགེལ་བཤད་

བེད་དགོས།
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ཟུར་བཀློད།

བོད་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་རྩ་འཛིན་བསམ་

འཆར་ཡྱིག་ཆ་ངོ་སྤོད།

༄༅།  །ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་དོན་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཆེད་

བོད་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འཛིན་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར།  ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨  ལོར་བོད་

རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཐེངས་བརྒྱད་པའྱི་སྐབས་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྱིམས་དང་།  

མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་བའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆ་རྐེན་

ཁག་གཞྱིར་བཟུང་།  བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་

འཆར་ཡྱིག་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྤད་གནང་བ་དང་།  འབེལ་མོལ་ཐེངས་དགུ་པའྱི་སྐབས་བསམ་

འཆར་དེའྱི་འགྲེལ་བརོད་ཡྱིག་ཆ་ཡང་རྒྱ་གཞུང་ལ་སྤད་གནང་ཡོད་པ་དེ་གཉྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་

རྩ་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་གསར་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་ལྟར།  ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་ནང་དོན་ཚན་བདུན་འཁོད་

ཡོད་པའྱི་སྙྱིང་དོན་ཁག་རྱིམ་བཞྱིན་འགོད་རྒྱུ།

དང་པོ།		ངོ་སྤོད།

ཕྱི་ལ་ོ༢༠༠༢  ལརོ་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་། རྒྱ་

ནག་དབུས་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དབར་འབེལ་མོལ་རྱིམ་པ་བྱུང་སྐབས་ང་ཚོས་བདོ་མྱིའྱི་མངོན་འདདོ་

གང་ཡྱིན་འགྲེལ་བརོད་དང་།  བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་

ཁྱིམས་ཀྱི་སྙྱིང་དོན་དང་མྱི་འགལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རང་སྱིད་རང་སྐྱོང་གྱི་གནས་བབ་མྱིང་དོན་
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མཚུངས་པ་ཞྱིག་ཐོབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང་།  ཁ་བལ་ལམ་རང་བཙན་མྱི་རྩོད་པའྱི་སོ་ནས་བོད་ཀྱི་

དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཁས་ལེན་བརན་པོ་བྱས་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨  ཟླ་༧  ནང་འབེལ་མོལ་ཐེངས་བདུན་པའྱི་སྐབས་རྒྱ་ནག་གྱི་འབེལ་ཡོད་དཔོན་རྱིགས་

ཚོས་ང་ཚོའྱི་དགོས་འདུན་ཁ་གསལ་དགོས་ཞེས་བརོད་པ་ལྟར།  བསམ་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་མྱིང་

དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྐྱོང་སྐོར་གྱི་ལངས་ཕོགས་ཇྱི་ཡྱིན་དང་།  རྒྱ་ནག་གྱི་རྩ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་

བའྱི་རང་སྐྱོང་གྱི་སྐོར་ང་ཚོའྱི་གོ་བ་བང་ཕོགས་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱེད་ན་དམྱིགས་བཀར་བོད་མྱིའྱི་

དགོས་མཁོ་བསྐང་ཐུབ་པ།  ཕོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་ངོས་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བྱུང་ན་རྩ་ཁྱིམས་སུ་

གསལ་བའྱི་རང་སྐྱོང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་བརྒྱུད་ད་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་ཐུབ་ཚུལ་བཀོད་ཡོད།

གཉྲིས་པ།		བོད་རྲིགས་གཅྲིག་གྱུར་གྲི་ངོ་བོ་ལ་བརྩྲི་བཀུར་དགོས་པ།

ད་ལྟའྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཆ་བགོས་ལ་མ་ལོྟས་པར་བོད་རྱིགས་ཚང་མ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་ཡོད།  བོད་མྱིའྱི་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ངེས་པར་དུ་བརྩྱི་བཀུར་དགོས།  དེ་

ནྱི་རྩ་ཁྱིམས་སུ་གསལ་བའྱི་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གྱི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་ཞྱིང་།  བོད་

མྱི་རྱིགས་ལ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕག་མང་པོའྱི་རྱིང་གྱི་ཐུན་མོང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ཆབ་སྱིད་དང་

འཛིན་སྐྱོང་ཁ་ཐོར་བའྱི་དུས་སྐབས་བྱུང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཆོས་དང་།  ལེགས་བྱང་།  ཤེས་ཡོན།  

སྐད་ཡྱིག  འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས།  ས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་མུ་མཐུད་གཅྱིག་གྱུར་དུ་

གནས་ཤྱིང་།  ལོ་ངོ་སྟོང་ཕག་མང་པོའྱི་རྱིང་བོད་མྱི་རྣམས་མཐོ་སང་བོད་ཀྱི་གདོད་མའྱི་མྱི་རྱིགས་

ཡྱིན་པ་དངོས་དོན་རོྩད་མེད་ཀྱིས་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་ངོ་བོར་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་

པར་ཁྱབ་ནས་གནས་ཡོད་པར་བརེན།  རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་རྱིགས་

རྣམས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔའྱི་ནང་ནས་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་

ཡོད།
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གསུམ་པ།		བོད་མྲིའྲི་མངོན་འདོད།

བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བྱུང་རབས་དང་།  ལེགས་བྱང་།  ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་སོལ་

རྒྱུན་ཕྱུག་པོ་ཡོད་པ་འདྱི་དག་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྩ་ཆེའྱི་ཁྱད་ནོར་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྟབས།  

ཕ་མེས་ཀྱི་ཁྱད་ནོར་དང་།  བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ།  ཁོར་ཡུག་བཅས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་འདོད་ཡོད།  

བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྐོར་གྲོས་མཐུན་

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་དང་།  རྒྱ་ནག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་རྱིམ་པའྱི་གསུང་བཤད།  སྱིད་བྱུས་ཁག་གྱི་ནང་

ཡང་གསལ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  རྩ་ཁྱིམས་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་གཞྱིགས་པའྱི་

གུ་བཤངས་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྒོམ་

གཞྱིའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཡོང་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ནྱི།  ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་བཞེངས་

ཕོགས་དང་།  ཏྱིང་ཞའ་ོཕྱིང་གྱིས་བོད་རང་བཙན་མ་གཏོགས་གནད་དོན་གཞན་ཚང་མ་གྲོས་མོལ་

གྱི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཆོག་ཅེས་ནན་བརོད་གནང་བ་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་ཡྱིན།  ང་

ཚོས་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁྱོན་བདག་དབང་ལ་བརྩྱི་བཀུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  

རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་གཅྱིག་གྱུར་དང་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་

རང་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་དབུས་གཞུང་གྱིས་ངོས་འཛིན་དང་བརྩྱི་བཀུར་ཆ་ཚང་གནང་སྟེ།  

བོད་རྱིགས་འདུས་སོད་བྱེད་སའྱི་ས་ཁུལ་ཚང་མར་ཁྱབ་པ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ།  བོད་མྱིའྱི་ལེགས་

བྱང་།  ངོ་བོ།  དཔལ་འབྱོར།  སྱིད་སོགས་རང་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དང་།  དབུས་ས་ཁག་ནས་བོད་ལ་རོགས་

ཕན་དང་ལམ་སྟོན་སོགས་ཀྱི་དབར་དོ་མཉམ་བཟོ་གལ་ཆེ།  
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བཞྲི་པ།		བོད་མྲིའྲི་གཞྲི་རྩའྲི་དགོས་མཁོ།		རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་བེད་རྒྱུའྲི་གནད་དོན་

ཁག

༡༽  སྐད་ཡྱིག  

བོད་སྐད་ནྱི་བོད་མྱིའྱི་བར་སྤོད་ཀྱི་སྐད་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།  ང་ཚོའྱི་རྩོམ་རྱིག་དང་།  ནང་

དོན་རྱིག་པའྱི་གསུང་རབ།  བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས།  དེ་བཞྱིན་ཚན་རྱིག་གྱི་ལས་རྱིགས་བཅས་ཆ་ཚང་

སྐད་ཡྱིག་དེའྱི་ཐོག་བྱིས་ཡོད།  བོད་མྱིས་རང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་བེད་སྤོད་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་

བོད་ཡྱིག་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྐད་དང་ཡྱི་གེ་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན་པས་བརྩྱི་སྲུང་དང་།  སློབ་ཁྱིད་བརྒྱུད་ལམ་

དང་།  དེ་བཞྱིན་བོད་རྱིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་སྐད་ཡྱིག་གཙོ་བོ་བོད་ཡྱིག་བྱེད་དགོས།

༢༽  ལེགས་བྱང་།

བོད་མྱིའྱི་ལེགས་བྱང་ནྱི་བོད་མྱིའྱི་ཆོས་དང་།  སོལ་རྒྱུན།  སྐད་ཡྱིག  ངོ་བོ་བཅས་དང་འབེལ་ལམ་

དམ་ཟབ་ཡོད།  ད་ལྟའྱི་ཆར་ལེགས་བྱང་དེར་རྱིམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེན་འཕད་

བཞྱིན་ཡོད།  རྩ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་རྐེན་འསོ་འཚམས་སྤད་པའྱི་སོས་བོད་མྱིའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ལེགས་བྱང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས།

༣༽  ཆོས་ལུགས།

ཆོས་ལུགས་ནྱི་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་གནད་དོན་ཡྱིན་པ་དང་།  ནང་ཆོས་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ངོ་བོ་དང་

འབེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད།  བོད་མྱི་ཚོར་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་བསམ་བོའྱི་རང་དབང་མེད་ན་

གང་ཟག་སེར་རམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་གཞན་གྱི་སྐོར་བསམ་བོ་གཏོང་ཐུབ་ཐབས་མེད།  རྩ་

ཁྱིམས་ནང་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སོ་ཁག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུའྱི་གལ་འགངས་ངོས་

འཛིན་གནང་ཡོད་པ་ལྟར་དང་།  ཆོས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་བྱེད་སོ་ཁག་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཐེ་བྱུས་བྱེད་
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རྒྱུ་མེད།

༤༽  ཤེས་ཡོན།

དབུས་གཞུང་གྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་འབེལ་ཐོག་བོད་མྱི་རང་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལམ་

ལུགས་བཟོ་རྒྱུ་དང་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུའྱི་བོད་མྱིའྱི་མངོན་འདོད་དེ་རྩ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་བའྱི་

སློབ་གསོའྱི་ཐད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱབ་རེན་དང་བཅས་པ་ཡྱིན།  དེང་དུས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་

ཡར་རྒྱས་ནང་།  ནང་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་།  སེམས་དངོས་རྱིག་པ།  འཇྱིག་རེན་ཆགས་

ཚུལ།  སེམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རོགས་ཐབས་བཅས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྱི་ངོས་འཛིན་ཇྱི་

ཆེར་འགྲོ་བཞྱིན་པ་ལྟར།  མ་འངོས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སློབ་གསོའྱི་ཐད་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་

སྐྱོང་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པ་དང་།  ཚན་རྱིག་དང་ལག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ངོས་

འཛིན་གསལ་པོ་བྱས་ཡོད།  

༥༽  ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

བོད་ནྱི་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཆུ་བོ་ཆེ་ཁག་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་།  དེ་བཞྱིན་འཛམ་གྱིང་གྱི་ས་སང་

མཐོ་ཤོས་ཡྱིན།  བོད་ཀྱི་ལམ་སོལ་བཟང་པོ་ལས་རང་བཞྱིན་འབྱུང་བའྱི་ཁོར་ཡུག་ཐུན་མོང་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ནང་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་སོང་བའྱི་རྩ་ཆེའྱི་གནས་གཙང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་།  ད་སྐབས་བསྐྱར་

གསོ་ཐུབ་ཐབས་མེད་པའྱི་གནོད་འཚེ་ཕོག་བཞྱིན་ཡོད་པས།  མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གྱི་

བཅའ་ཁྱིམས་གཞྱིར་བཟུང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལམ་སོལ་དང་མཐུན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་

བཟོ་རྒྱུ་དང་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་སྤོད་དགོས།

༦༽  རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་བེད་སྤོད་བྱེད་ཕོགས།

རྩ་ཁྱིམས་དང་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་རང་བྱུང་

ཐོན་ཁུངས་སྲུང་སྐྱོབ་བདག་གཉེར་བྱེད་ཕོགས་ཐད་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་རང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་

ནས་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུའྱི་གདེང་འཇོག་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར་དང་།  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་དབང་བའྱི་ས་མ་ཡྱིན་
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པ་ཚང་མ་བོགས་མ་གཏོང་བའམ་བརེ་བསྒྱུར་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་དབང་ཚད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་

ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ཁོ་ན་ལ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཞྱིང་།  རང་དབང་གྱི་སོ་ནས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱི་བཟོ་

བཀོད་དང་།  ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་དགོས།  

༧༽  དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་དང་ཚོང་འབེལ།

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ནྱི་དགོས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་རེད།  རྩ་ཁྱིམས་ནང་

རང་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་དགོས་མཁོར་གཞྱིགས་པའྱི་དཔལ་འབོྱར་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐད་གལ་ཆེའྱི་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུའྱི་ལྟ་བ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར་ཡར་རྒྱས་

མགོགས་མྱུར་ཡོང་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་ནས་དངུལ་གྱི་རོགས་རམ་དང་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་དགོས་པ་དང་།  

ཕྱི་རྒྱལ་དང་མཉམ་ས་མཚམས་ཚོང་འབེལ་གཉེར་ཆོག་པ་དང་།  དབུས་གཞུང་དང་།  ཞྱིང་ཆེན་

ཁག་གྱི་རོགས་སྐྱོར་བྱས་པ་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ནའང་།  ནམ་ཕུགས་བོད་རྱིགས་

རྣམས་དཔལ་འབྱོར་རང་འཚོ་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱུའང་རང་སྐྱོང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ཡྱིན།

༨༽  མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན།

རྩ་ཁྱིམས་ནང་མང་ཚོགས་ལ་འཕོད་བསྟེན་དང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐེན་སྤོད་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་

རྒྱལ་ཁབ་ནས་བང་དགོས་པ་གསལ་ཡོད་པ་ལྟར།  རང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ལ་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་

འཕོད་བསྟེན་གྱི་དགོས་མཁོ་བསྐང་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ལྡན་དགོས་ལ།  བསེ་ལྷད་མེད་པའྱི་བོད་སྨན་དང་

སྐར་རྩྱིས་ཀྱི་ལག་ལེན་རྣམས་ཁྱབ་སེལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ལྡན་དགོས།

༩༽  མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས།

མང་ཚོགས་བདེ་འཇགས་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་མཁན་དང་བདེ་འཇགས་

མྱི་སྣའྱི་ཁོངས་ས་གནས་དེ་གའྱི་སོལ་རྒྱུན་དང་གོམས་གཤྱིས་ལ་རྒྱུས་མངའ་དང་བརྩྱི་བཀུར་ཡོད་

པའྱི་མྱི་སྣ་གང་མང་དགོས་རྒྱུ།
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༡༠༽  ཕོགས་མྱི་དོ་དམ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་སོལ་ཡྱིག

མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྱིད་རང་སྐྱོང་བྱེད་པའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

ངོ་བོ་དང་།  སྐད་ཡྱིག་སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་།  རང་ཁྱྱིམ་རང་བདག་ཡོང་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད།  

གལ་སྱིད་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་འདུས་སོད་བྱེད་སའྱི་ས་ཁུལ་དུ་མྱི་རྱིགས་གཞན་མང་པོ་གཞྱི་རྒྱ་

ཆེན་པོའྱི་སོ་ནས་སོ་ཤུགས་བྱེད་དུ་བཅུག་ཚེ་དེ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་

དང་མཐུན་གྱི་མེད།  བོད་ནང་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་གནས་སོད་འཚར་ལོངས་བྱས་པ་རྣམས་ཕྱིར་

འབུད་བྱེད་བསམ་མེད་ཀང་།  སེམས་འཚབ་བྱེད་གཞྱི་རྒྱ་རྱིགས་གཙོས་པའྱི་མྱི་རྱིགས་གཞན་

འབོར་ཆེན་སོ་ཤུགས་བྱེད་པའྱི་དབང་གྱིས་ད་ཡོད་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འཕོ་འགྱུར་དང་།  བོད་མྱི་རྣམས་

གྲངས་ཉུང་ཆགས་བཞྱིན་པར་བརེན།  ཕོགས་མྱི་གནས་སོད་བྱེད་མཁན་དང་།  ལས་དོན་གཉེར་

ཕོགས་སོགས་ཀྱི་སོལ་ཡྱིག་བཟོ་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ།  

༡༡༽  རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཉམ་ལེགས་བྱང་དང་།  སློབ་གསོ།  ཚན་རྱིག  ཆོས་ལུགས་ཐད་ཕན་

ཚུན་བརེ་ལེན་བྱེད་ཆོག་པ།  

རང་སྐྱོང་གྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བ་དཔེར་ན་ལེགས་བྱང་དང་།  སྒྱུ་རྩལ།  ཤེས་ཡོན།  ཚན་རྱིག  

མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན།  རྩེད་རྱིགས།  ཆོས་ལུགས།  ཁོར་ཡུག  དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱི་ཐད་

རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་དང་ལྗོངས་ཞྱིང་གཞན་དང་མཉམ་ཕན་ཚུན་

བརེ་ལེན་དང་མཐུན་འབེལ་བྱེད་རྒྱུ་སྨོས་མེད་ཐོག  རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཉམ་བརེ་ལེན་བྱེད་

པའྱི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད།
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ལྔ་པ།	 	 རྒྱ་ནག་མྲི་དམངས་སྤྲི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའྲི་བོད་རྲིགས་རྣམས་

གཅྲིག་གྱུར་གྲི་འཛིན་སྐྱོང་དགོས་པ།

གོང་གསལ་པོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་དགོས་མཁོ་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་རང་སྐྱོང་ལག་ལེན་བྱེད་དེ་བོད་མྱིའྱི་

ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་དང་།  ལེགས་བྱང་།  ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་

དར་སེལ་གཏོང་བའྱི་སོ་ནས་བོད་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བ་བྱེད་པར་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རང་སྐྱོང་གྱི་གནས་བབ་སྤད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ས་ཁུལ་ཚང་མ་རང་སྐྱོང་འཛིན་སྐྱོང་

གཅྱིག་གྱི་འགོ་ཚུད་པ་བྱེད་དགོས་པ་དང་།  རྩ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་བའྱི་རང་སྐྱོང་གྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ལྟ་

གྲུབ་གཞྱིར་བཟུང་བོད་མྱིའྱི་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ངོ་བོ་ལ་བརྩྱི་བཀུར་དགོས།  དེའྱི་ཆེད་འཛིན་སྐྱོང་

བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཁག་ཀང་རྩ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་འགལ་གྱི་མེད་པ་དང་།  དངོས་སུ་དེ་

ལྟར་བྱས་པའང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད།

དྲུག་པ།		རང་སྐྱོང་གྲི་ངོ་བོ་དང་སྒྲོམ་གཞྲི།

རང་སྐྱོང་མྱིང་དོན་མཚུངས་པ་བྱུང་མྱིན་གོང་གསལ་རང་སྐྱོང་བྱེད་སའྱི་གནད་དོན་འདྱི་དག་ཐད་

བོད་མྱིའྱི་རང་སྐྱོང་དང་རང་སྱིད་རང་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཚད་གཞྱི་དང་བྱེད་ཐབས་ག་འདྲ་ཞྱིག་སྤད་

མྱིན་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད།  མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྐྱོང་གྱི་ཆ་རྐེན་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ནྱི་

རྩ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཞན་ནས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ལ་སྤད་པའྱི་དབང་ཆ་དང་ལས་འགན་

རྣམས་ཕོགས་གཅྱིག་རྐང་པའྱི་ངོས་ནས་རྩྱིས་མེད་དམ་བཟོ་བཅོས་མྱི་ཆོག་པའྱི་འགན་ལེན་བྱེད་

རྒྱུ་དེ་རེད།  དེའྱི་གོ་དོན་ནྱི་དབུས་དང་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་སུ་ཡྱིན་རུང་ཕོགས་གཞན་

གྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ཕོགས་གཅྱིག་རྐང་པའྱི་ངོས་ནས་རང་སྐྱོང་གྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་རྐེན་ཁག་ལ་

བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་མྱི་ཆོག་པ་དེ་རེད།
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བདུན་པ།		མ་འོངས་མདུན་བསྐྱོད་བེད་ཐབས།

བསམ་འཆར་འདྱིའྱི་འགོ་འཛུགས་སྐབས་གསལ་བཤད་བྱས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་བོད་མྱིའྱི་དགོས་མཁོ་

རྣམས་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྱིམས་སུ་གསལ་བའྱི་རང་སྐྱོང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་

མཐུན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས།  ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་དགོས་མཁོ་འདྱི་དག་

རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྒོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ཇྱི་ལྟར་བསྐང་ཐུབ་མྱིན་གྲོས་བསྡུར་

བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།  

བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་ནྱི་བོད་མྱི་མང་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་བོད་མྱིའྱི་ངོ་ཚབ་མཚོན་ཆེད་ཡྱིན་སྟབས།  

ང་ཚོའྱི་དབར་གོང་གསལ་གྱི་གནད་དོན་འདྱི་དག་དང་འབེལ་བའྱི་འགྲྱིག་ཆགས་བྱུང་ཕྱིན་འཕལ་

དུ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་རྒྱུ་རེད།  དོན་དངོས་ཐོག་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་མ་འངོས་པར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་

མཚན་གནས་བཞེས་རྒྱུ་མྱིན་ཡང་བོད་དོན་འགྲྱིག་ཆགས་ཡོང་བར་དགོས་ངེས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཐོབ་ཆེད་ཁོང་སྐུ་སེར་གྱི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་བེད་སྤོད་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད།

ཁས་ལེན་འདྱི་དག་གཞྱི་རྩར་བཟུང་ནས་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་གོམ་པ་གཉྱིས་པ་ནྱི་བསམ་འཆར་

འདྱིའྱི་ནང་གསལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁག་ལ་དོན་སྙྱིང་ལྡན་པའྱི་གྲོས་བསྡུར་འགོ་འཛུགས་བྱེད་རྒྱུར་

མོས་མཐུན་ཡོང་བ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད།  ཅེས་སོགས་གསལ་ཡོད།

མཆན།  

སློབ་ཚན་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགྲེམས་སེལ་གནང་བའྱི་<<བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་

མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར།>>  ཞེས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་སྙྱིང་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་ཡྱིན་

སྟབས།  སློབ་ཚན་འདྱི་ཁྱིད་ཟྱིན་རེས་ཡྱིག་ཆ་དངོས་ལ་ལྟ་ཀོག་བྱེད་དགོས།
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སྦོང་ཚན།

ྤ(ྡདསྲ ི་ྡཆེའིྡམི(ྡ་ཚི  (མྱིང་ཚིག་རྣམས་ནག་པང་ཐོག་བྱིས་ཏེ་དགེ་རྒན་གྱིས་འགྲེལ་བརོད་ཞྱིབ་ཕ་

གནང་རོགས།)

དཀའ་རོག		གཉྲིས་སན་དབུ་མའྲི་ལམ།		དགོས་འདུན།		བསམ་འཆར།		ལེགས་བང་།		རྒྱ་ནག་

མྲི་དམངས་སྤྲི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།		བྱུང་རབས།		བཞེངས་ཕོགས།		དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེན།		སྤྲིར་

བཏང་བེད་སོ།		སེམས་ཁམས་རྲིག་པ།		འབྱུང་ཁུངས།		གདེང་འཇོག		ནམ་ཕུགས།		ཕོགས་མྲི་དོ་

དམ་བེད་ཐབས།		ལོངས་ཞྲིང་གཞན།		མྲིང་དོན་མཚུངས་པའྲི་རང་སྐྱོང་།		གཞྲི་རྩའྲི་ཆ་རྐྱེན།		བོད་

དོན་འགྲིག་ཆགས།		དོན་སྙྲིང་ལན།

ིཉིསྡདྲསསབྡ་ནྡབཀླིསྡནསྡབརྡསས(ྡསས(སྲ

༡	 བོད་མྲི་རྲིགས་ལ་ལོ་ངོ་སོང་ཕྲག་མང་པོའྲི་རྲིང་གྲི་ མ་ཟད།		ཆབ་སྲིད་དང་

འཛིན་སྐྱོང་ཁ་ཐོར་བའྲི་དུས་སབས་བྱུང་མྲིན་ལ་མ་ལྟོས་པ་ཆོས་དང་།		

གནས་སངས།		ས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་བཅས་ཀྲི་ཆ་ནས་མུ་མཐུད་གཅྲིག་གྱུར་དུ་གནས་ཤྲིང་།		ལོ་

ངོ་སོང་ཕྲག་མང་པོའྲི་རྲིང་བོད་མྲི་རྣམས་མཐོ་སང་ 	 	ཁྱབ་ནས་གནས་

ཡོད་པར་བརེན།		 		མྲི་རྲིགས་གཅྲིག་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ཡོད།

༢	 རང་སྐྱོང་མྲིང་དོན་མཚུངས་པ་ བོད་མྲིའྲི་རང་སྐྱོང་དང་རང་སྲིད་རང་

སྐྱོང་བེད་རྒྱུའྲི་ རག་ལུས་ཀྲི་ཡོད།	 	 ཆ་རྐྱེན་

གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྲིག་ནྲི་རྩ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ཡྲིག་གཞན་ནས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ལ་སྤད་པའྲི་

དབང་ཆ་དང་ བཟོ་བཅོས་མྲི་ཆོག་པའྲི་འགན་ལེན་བེད་རྒྱུ་དེ་རེད།

ིསུམྡདྲསསབྡ་ནྡབཀླིསྡནསྡ་ནྡཐུ(ྡརེྡབིསྲ
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༡	 རྒྱ་གཞུང་ལ་སྤད་པའྲི་བསམ་འཆར་ཡྲིག་ཆ་དེའྲི་མྲིང་ཆ་ཚང་གང་ཡྲིན་ནམ།

༢	 བསམ་འཆར་ཡྲིག་ཆ་དེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་འབེལ་མོལ་ཐེངས་གང་གྲི་སབས་སུ་སྤད་པ་རེད་དམ།

༣	 བསམ་འཆར་གྲི་ཡྲིག་ཆ་དེ་གཞྲི་རྩ་གང་ལ་བཞག་ནས་བཟོས་གནང་བ་རེད་དམ།

༤	 བསམ་འཆར་ཡྲིག་ཆ་དེའྲི་ནང་དོན་ཚན་གངས་ག་ཚོད་བཀོད་ཡོད་དམ།

༥	 བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་རྲིམ་པའྲི་སབས་ང་ཚོའྲི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྲིས་སྙྲིང་དོན་ག་རེ་བཤད་གནང་ཡོད་

དམ།

༦	 བོད་རྲིགས་གཅྲིག་གྱུར་གྲི་ངོ་བོ་ལ་བརྩྲི་བཀུར་དགོས་དོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

༧	 ད་སབས་རྒྱ་ནག་མྲི་དམངས་སྤྲི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གངས་ཉུང་མྲི་རྲིགས་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།

༨	 རྒྱ་ནག་མྲི་དམངས་སྤྲི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་སྒྲོམ་གཞྲི་ཞེས་པ་གང་ཡྲིན་ནམ།

༩	 མྲིང་དོན་མཚུངས་པའྲི་རང་སྐྱོང་ཞེས་པའྲི་གོ་དོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

༡༠	 བསམ་འཆར་ནང་བོད་མྲིའྲི་གཞྲི་རྩའྲི་དགོས་མཁོ་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་བེད་རྒྱུའྲི་གནད་དོན་ཁག་

ལས་དང་པོ་དེ་གང་ཡྲིན་ནམ།

༡༡	 བོད་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ཞེས་པ་དེ་ག་འད་ཞྲིག་དགོས་སམ།

༡༢	 བོད་དོན་འགྲིག་ཆགས་ཆེད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྲི་བཞེངས་ཕོགས་གང་

ཡྲིན་ནམ།

༡༣	 ད་སབས་རྒྱ་ནག་གྲིས་བརོད་བཞྲིན་པའྲི་བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཞེས་པ་དེར་བོད་རྲིགས་ཡོངས་

རོགས་ཚུད་ཡོད་དམ།

༡༤	 བོད་རྲིགས་ཡོངས་ལ་ཞེས་པའྲི་བོད་རྲིགས་ཡོངས་ཀྲི་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ཅྲི་འད་ཡྲིན་ནམ།

༡༥	 བསམ་འཆར་གྲི་ཡྲིག་ཆ་འདྲིའྲི་མཐའ་དོན་དུ་དོན་སྙྲིང་ལན་པའྲི་གོས་བསྡུར་འགོ་འཛུགས་བེད་

རྒྱུར་མོས་མཐུན་ཡོང་བ་བེད་རྒྱུ་གསལ་བ་བཞྲིན།	 	ད་སབས་དོན་སྙྲིང་ལན་པའྲི་གོས་བསྡུར་བྱུང་

ཡོད་དམ།

བཞིྡདྲར(ྡ་ཚིྡཐསིྡ་ནྡབིསྲ

༡	 ད་ལྟའྲི་ཆར་བོད་དོན་དཀའ་རོག་སེལ་ཐབས་ཆེད་བོད་མྲིའྲི་སྒྲྲིག་འཛུགས་ཀྲིས་འཛིན་བཞྲིན་པའྲི་
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གཉྲིས་སན་དབུ་མའྲི་ལམ་གྲི་གོ་དོན་རང་ཚིག་ཐོག་བྲིས།

༢	 རྒྱ་ནག་ལ་སྤད་པའྲི་བསམ་འཆར་ཡྲིག་ཆ་དེའྲི་ནང་དོན་གང་ཡྲིན་འཚོལ་ཞྲིབ་ཀྲིས་སྙྲིང་བསྡུས་

ཤྲིག་བྲིས།

༣	 བསམ་འཆར་གྲི་ཡྲིག་ཆ་དེའྲི་ནང་འཁོད་པའྲི་བོད་མྲིའྲི་མངོན་འདོད་ལྟར་བོད་རྲིགས་འདུས་སོད་

བེད་སའྲི་ས་ཁུལ་ཚང་མར་མྲིང་དོན་མཚུངས་པའྲི་རང་སྐྱོང་ལག་བསར་བེད་དགོས་སོར་རང་

ཉྲིད་ཀྲིས་གང་ཤེས་བྲིས།

༤	 བསམ་འཆར་དོན་ཚན་བཞྲི་པའྲི་ནང་གསལ་པོད་མྲིའྲི་གཞྲི་རྩའྲི་དགོས་མཁོ།		རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་

བེད་རྒྱུའྲི་གནད་དོན་ཁག་བཅུ་གཅྲིག་ཡོད་པ་རྣམས་རེ་རེ་བཞྲིན་འབྲི་དེབ་ཐོག་བྲིས།

ལྔྡདྲ རྒྱྡི་(ྡ་ྡ་ྤྡདའིྡབསམྡའཆརྡགིྡཡིིྡཆའིྡན(ྡྤསནྡྤ(ྡྲ བསྤྡམིྡརིིསྡ་ྡམི(ྡ

ྤསནྡམ་(སྡདའིྡར(ྡ་ས(ྡཡས(ྡཐབསྡཀིྡིནྤྡྤསནྡིཙོྡབསྡརྣམསྡི(ྡཡིནྡབཅསྡ་ྡ

ིཞིིསྡནསྡར(ྡཉིྤྡཀིྡྤསྡསྣ(ྡཆེྡཤསསྡདིྡབྡལྔྡརེྡབཟསསྲ

དྲིུྡདྲ བསམྡའཆརྡགིྡཡིིྡཆྡྤེྡཉིྤྡརྒྱྡི་(ྡ་ྡ་ྤྡདའིྡརེསྡབསྤྡརྒྱྡའབེ་ྡམས་ྡགིྡིནྤྡ

ྤསནྡསསརྡཇིྡལྟརྡཆིསྡཡསྤྡམེྤྡ་སྡའཕསསྡཏེྡའཛཚནྡགྲྭའིྡན(ྡབགྲསྡོེ(ྡྤ(ྡྲྤ སྡསྣ(ྡ

ི(ྡཆེྡསེབསྡཐབསྡབེྤྡྤིསསྲ
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བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག Tibetan (Code: 117)

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག Class-XI (APRIL 2017 - MARCH 2018)

One paper 3 Hours Marks 100
 Marks Suggested Periods

Section A

བརྡ་སྤོད་ཉེར་མཁོ། Applied Grammar

༡། བྱ་ཚིག Verb 20 Marks 30

བྱ་ཚིག་ལ་དཔོད་པ། དུས་གསུམ་སྤྱི་དང། བྱེ་བག ཐོར་བུ། ཁྱབ་མཉམ། རྒྱུན་སྤོད་བྱ་ཚིག 

Tenses & applied verbs

ཁྱིད་གཞྱིའྱི་ལམ་སྟོན།  Suggested Reference:

༡། སྱི་ཏུའྱི་ཞལ་ལུང་། མཛད་པ་པོ། དངུལ་ཆུ་དྷར་བྷ་དྲ། ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་། 

༢། ཐུབ་བསྟན་མཆོག་སྒྲུབ་ཀྱིས་བརྩམས་པའྱི་བྱ་ཚིག་ལ་དཔོད་པ། 

i) Si tu’i zhal lung of Ngulchu Dharma Badra, published by Tibetan Culture 

Printing Press, Delhi.

ii) <<An analysis of verb>> composed by Thub bsTen mChog Grub

Section B

གོ་རོགས་ནུས་རྩལ།  Comprehension  10 Marks  15

 བོད་དུ་རྱིག་གནས་དར་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ། (སྟོད་ཆ།)

  Bod du rig gnas dar tshul mdor bsdus bshad pa (Part One)
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Section C 

༡། རྒྱུན་སྤོད་ཡྱིག་རྱིགས། Letter Writing 10 Marks  15

གན་རྒྱ། སྙན་ཞུ། ཤོག་ཆག་སོགས་ལ་ཁ་བྱང་འབྱི་སྟངས། ཚོགས་འདུའྱི་ཚིག་ཐོ། 

Agreement, Application, Envelope Titles and Meeting Minutes

༢། རྩོམ་འབྱིའྱི་ཤེས་བྱ།  Essay Writing 12 Marks  20

དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡྱིག Critique

Section D

རྩོམ་རྱིག  Literature

༡།  ལྷུག་རྩོམ། Prose 16 Marks  30

བསླབ་བྱ་མུ་ཐེ་ལྱིའྱི་ཕེང་བ། 

bsLab Bya Mu Thi L’i Phreng Ba

༢།  ཟློས་གར།   Drama  10 Marks  20

གཏམ་པདྨའྱི་ཚལ་གྱི་ཟློས་གར། མཛད་པོ། རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེ།  ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་། 

gTam Pad Mai Tsal Gyi Zlos Gar by Za Patrul Rinpoche, Published by 
TCRP, Delhi

༣།  སྙན་ངག  Poetry  12 Marks 35

དཔེ་རྒྱན་དང་། མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒ་བཅས། 

Simile and words of simile
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ཁྱིད་གཞྱིའྱི་ལམ་སྟོན།  Suggested Reference:

སྙན་ངག་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚིག་རྒྱན་རྱིག་པའྱི་སོ་འབྱེད། 

Tsig rGyan Rig Pa’i sGo ‘Byed, published by Bod lJongs Mi Rigs

༤། མྱུར་ཀོག་རྩལ་སྦོང་།  Rapid Reading 10 Mark 15

ངོས་ཀྱི་ཡུལ་དང༌ངོས་ཀྱི་མྱི་མང༌། ལེའུ་བཞྱི་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར། 

Chapter 4-8 of <<My land and my people>

ཁྱིད་གཞྱིའྱི་ལམ་སྟོན།  Suggested Reference:

ངོས་ཀྱི་ཡུལ་དང༌ངོས་ཀྱི་མྱི་མང༌། མཛད་མཛད་པ་པོ། ༸གོང་ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆེན་

པོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་། 

 <<My land and my people>>, H.H the Dalai Lama, published by Tibetan 

Culture Printing Press, Delhi.


