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ཁུངས།	ཀྲུང་གོའྱི་བོད་རྱིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་<<བོད་ཀྱི་ལག་ཤེས་ཀུན་འདུས་ཆེན་མོ་>>	ཞེས་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

ཡང་ཀླུ་གཉྱིས་ཀྱིས།	ནོར་བུ་འོད་འབར་ལེན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེེད།	དེ་ལས་ཁེད་རང་

ཁྱིམ་དུ་ལོག་ན་དགའ་ཡྱི་རེད།	ཅེས་བཤད་པར།	ཁོས།	དེ་འདྲ་ཡོང་ཐབས་མེད།	ངའྱི་

ལག་ཏུ་ནོར་བུ་དེ་ཉྱིད་མ་རག་བར་དུ་ལོག་ཐབས་གཏན་ནས་མེད།	 གལ་ཏེ་ང་ལག་པ་

སོང་པ་ལོག་པ་ཡྱིན་ན།	 རྒྱལ་པོས་ངའྱི་བཟའ་ཟླ་དང་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་པོ་གསོད་ཀྱི་རེད།	

ཅེས་ཞུས་པས།	མཐར་ཀླུ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་རོགས་པ་བེད་རྒྱུའྱི་ཁས་ལེན་བས་པ་རེད།

དེ་ནས་ཀུན་བཟང་དོན་གྲུབ་དང་ཀླུ་གཉྱིས་ནོར་བུ་འོད་འབར་ཡོད་སའྱི་རྱིར་ཕྱིན་

ཏེ་དེར་སེབས་པ་དང་།	 ཀླུ་གཉྱིས་ཀྱིས།	 རྱི་འདྱིའྱི་རེ་ལ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་མོ་མ་གཏོགས་

གཞན་སུའང་འགོ་མྱི་ཐུབ།	དེར་བརེན་ཀླུའྱི་རྒྱལ་མོ་མཇལ་དུ་འགོ།	ཞེས་ལབ་པས།	

ཁོ་ཚོ་གསུམ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་མོའྱི་སར་ཕྱིན།	 རྒྱལ་མོའྱི་ཕོ་བྲང་གྱི་སོའྱི་འགམ་དུ་སེབས་

སྐབས་སོ་སྲུང་བས་ལམ་བཀག་སེ།	དེར་ཡོང་དོན་གང་ཡྱིན་དྲྱིས།

ཀུན་བཟང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ཀླུའྱི་རྒྱལ་མོ་མཇལ་དུ་ཡོང་ཚུལ་སོགས་བཤད་

པ་ལྟར།	སོ་སྲུང་བས་དེ་ལྟར་རྒྱལ་མོ་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ན།	རྒྱལ་མོས།	ཁོང་ཡར་

གདན་འདྲེན་ཞུས་ཤོག		ཅེས་གསུངས་པ་རེད།	ཁོ་པ་རྒྱལ་མོའྱི་མདུན་དུ་འབོར་བ་

དང་རྒྱལ་མོ་ལ་ཞུས་པར།	 གུས་པ་རྒྱལ་པོ་དབང་དྲག་ནག་པོའྱི་བཀའ་བཞྱིན་ནོར་

བུ་འོད་འབར་ལེན་དུ་ཡོང་བ་ཡྱིན།	ཞེས་ཞུས།

ར་སྤུའི་ཕྱར་ཁྲའི་སྒྱེ་སོགས། བོད་ལུགས་ཀི་ཐགས་ཁྲི།

ཡར་ཀླུངས་གཙང་པོར་གྲུ་པས་གཏོང་བའི་ཀོ་གྲུ།
གྲུབ་ཆྱེན་ཐང་སོང་རྒྱལ་པོས་བཙུགས་པའི་དཔལ་ཆྱེན་ཆུ་བོ་རིའི་ལྕགས་ཟམ། 

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

སྨྱུག་གཤགས་དང་ཚོན་ཕྱེང་དར་ལ་བརྒྱུས་པ་ལས་བསླས་པའི་མཎྜལ།

༄༅།།ནོར་བུ་འོད་འབར།།

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

ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཀོ་བ་ལས་བཟོས་པའི་བོད་ཀི་ཀོ་ལྷམ།

༄༅། །བོད་ཀི་བཟོ་རིག་པའི་ལག་རྩལ་གི་དཔྱེ་མཚོན་

མཐོང་བ་ཡིད་འཕོག །
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སྱེན་ནའི་ཤིང་།
བདྩེ་སྐྱིད་གྱིང་སཾ་བོ་ཊ་ཉྱིན་སོབ་ཀྱི་ཆོས་དགྩེ་དགྩེ་བཤྩེས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲུབ།

༄༅།	།སྔ་མོ་བོད་ཀྱི་ལུང་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་།	རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའྱི་ཕྱུག་པོའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཞྱིག་དང་།	རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་དེ་ཙམ་ཕྱུག་

པོ་མེད་ནའང་ཡུལ་མྱི་ཀུན་ལ་འཆམ་མཐུན་དང་དྲང་ཚུགས་ལྡན་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་

ཞྱིག་ཡོད།	གོང་པ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་རྱི་ཧ་ཅང་མཐོ་ལ་ཡངས་ཤྱིང་གཙང་བ་

ཞྱིག་ཡོད།	གོང་པ་དེ་གཉྱིས་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ཚེས་གསུམ་ཉྱིན་རྱི་དེའྱི་སེང་

དུ་བསང་གསོལ་གཏོང་དུ་ལོ་ལྟར་ལྷན་དུ་འཛོམས་པ་མ་ཟད།	ཉྱིན་བདུན་ཙམ་

རྱིང་ཐུགས་སྤོ་བཏང་སེ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད།	ལོ་རེས་མའྱི་འཛོམས་དུས་སྐབས་

སུ་གོང་པ་གཉྱིས་

ཀྱི་ཁྱིམ་བདག་

གཉྱིས་ཀྱི་ཆུང་

མ་སོ་སོར་ཕྲུ་གུ་

རེ་རེ་འཁོར་ཡོད་

པ་དང་།	ཁྱིམ་

བདག་གཉྱིས་པོ་

འཆམ་མཐུན་དང་

ལྡན་པའྱི་གཏམ་གེང་བེད་བཞྱིན་བཞུགས་པའྱི་སྐབས།	ཁྱིམ་བདག་ཕྱུག་པོ་དེས་

སྨྲས་པ།	ངེད་གཉྱིས་ཀྱིས་ཆུང་མ་གཉྱིས་ལ་ཕྲུ་གུ་རེ་འཁོར་ཡོད་སབས་གཅྱིག་

བུ་དང་།	གཅྱིག་བུ་མོ་ཡྱིན་ན།	མ་འོངས་པར་ཁོ་གཉྱིས་ཁྱིམ་གསོ་ཟྱིན་པའྱི་དུས་

ལ་སེབས་སྐབས།	ཕན་ཚུན་གཏན་གྱི་འདུན་མ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།	ཞེས་བརོད་པསདེ་

ལྟར་གོས་མཐུན་དམ་བཅའ་བཞག		དེ་ནས་མྱི་ཚང་ཕྱུག་པོའྱི་ཆུང་མ་ལ་བུ་མོ་

གཅྱིག་དང་།	གཞན་དེ་ལ་བུ་ལྐུགས་པ་ཞྱིག་སྐེས་པ་རེད།		ཁོ་གཉྱིས་ཁྱིམ་གསོ་

ཟྱིན་པའྱི་དུས་ལ་སེབས་པ་ན།	མག་པ་ལེན་རྒྱུའྱི་སྔོན་ཙམ་ལ་བུ་ལྐུགས་པའྱི་ཕ་

དེས་མྱི་རྒན་པ་ཞྱིག་སྐད་བཏང་སེ།	ངའྱི་བུ་འདྱི་ལྐུགས་པ་ཡྱིན་པས་སྐད་ཆ་ཤོད་

སངས་ཤེས་ཀྱི་མེད།	བུ་དེ་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་སངས་སོབ་རོགས་གནང་ཞུས་པ་

རེད།		དེ་ནས་མྱི་རྒན་པ་དེས་བུ་ལྐུགས་པ་དེ་ལ་མྱི་ཚང་དེའྱི་སོ་དྲུང་དུ་སེབས་

པ་དང་སྐས་འཛེག་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས།	མྱི་ཚང་དེས་བདག་འདོད་ལ་སེན་

ནའྱི་ཤྱིང་གྱི་སྐས་འཛེག་གཅྱིག་འདུག་ཅེས་ལབ་དགོས་པར་བསབས།	དེ་ནས་

རེན་འབྲེལ་གྱི་ཉྱིན་དེར་ལྐུགས་པ་དེ་མྱི་ཚང་དེའྱི་སོ་དྲུང་དུ་སེབས་པ་དང་སྔར་

བསབས་པ་བཞྱིན་བས་པས།	ཚང་མ་ཡ་མཚན་སྐེས་ནས་བསྡད་པ་དང་།	ཡང་

ཁང་ཐོག་ཏུ་སེབས་པ་དང་གཟྱིམ་ཁྱི་གཅྱིག་མཐོང་སེ།	གཟྱིམ་ཁྱི་དེ་ལ་མཛུབ་མོ་

བཙུགས་ནས་མྱི་ཚང་དེས་བདག་འདོད་ལ་སེན་ནའྱི་ཤྱིང་གྱི་ཁྱི་གཅྱིག་འདུག་

ཅེས་ལབ་པ་དང་མྱི་ཚང་མ་གད་མོ་དབང་མེད་དུ་ཤོར་བ་རེད།།	།།			

སྒྲུང་རྩོམ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའྱི་འཕོས་་་་

བྱེ་རྱེ་མྱེན་ཡུལ་གི་རོལ་ཆ་བ།
ཚེ་དབང་རྟ་མགྱིན། སྒང་ཏོག

དེ་ནས་སོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་གྱི་གོགས་པོ་བཞྱི་ཡྱིས་ཇག་པ་དེ་རྣམས་ལ་

འཇྱིགས་སྣང་བསྐུལ་ནས་ཁོ་ཚོའྱི་ཁ་ལག་དེ་ཚོ་ཚུར་ཐོབ་པའྱི་ཆེད་དུ་འཆར་

གཞྱི་ཞྱིག་བཏྱིང་དགོས་བསམས་ནས།	བོང་བུ་དེ་ཡྱི་ལག་པ་གཉྱིས་སེའུ་

ཁུང་གྱི་སེང་དུ་བཞག་པ་དང་།	དེ་ནས་བོང་བུའྱི་སེང་དུ་ཁྱི་དང་ཁྱི་ཡྱི་སེང་

དུ་ཞྱི་མྱི།	ཞྱི་མྱིའྱི་སེང་དུ་བ་ཕོ་སོགས་རྱིམ་པས་འཛེགས་པའྱི་རེས་སུ་ཁོ་

ཚོས་གོ་བུར་ཐོག་རྒྱག་ལ་སོ་སོའྱི་རང་སྐད་ཐོག་མཉམ་དུ་སྐད་བརྒྱབ་པ་དང་

ཆབས་ཅྱིག		ཁོ་ཚོ་བཞྱི་ཀ་ཁང་པ་དེ་ཡྱི་ནང་ཡར་འཛུལ་ནས་སྐད་ཅོར་རྒྱག་

བཞྱིན་པའྱི་ངང་འར་རྱི་དང་འུར་རྱིར་ཡར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་བས་པས་ན།	ཇག་

པ་དེ་རྣམས་ཧ་ལས་ཧོན་འཐོར་ཞྱིང་ཞེད་ཐག་ཆོད་ནས་བྲེལ་ཟྱིང་ངང་ཁང་

པའྱི་ཕྱི་ལ་ཐོན་ཏེ།	ཉེ་འགམ་གྱི་ཤྱིང་ནགས་མཐུག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ཡྱི་ནང་

དུ་བྲོས་ནས་ཡྱིབ་བསྡད་པ་རེད།	

	 ཇག་པ་དེ་རྣམས་བྲོས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ལམ་བར་ལྟོགས་པར་

སེབས་པའྱི་བོང་བུ་དང་།	ཤ་ཁྱི།	ཞྱི་མྱི།	བ་ཕོ་བཅས་ཀྱིས་རང་རང་སོ་སོའྱི་

བོ་ལ་གང་ཡོད་ཀྱི་ལྟོ་དང་ཤྱིང་འབྲས་རྣམས་བཟས་པའྱི་རེས་སུ་བཞུ་མར་

བསད་ནས་ནང་དེར་ཁུ་སྱིམ་མེར་ཉལ།	གོགས་པོ་དེ་རྣམས་ལུས་ཐང་ཆད་

ཅྱིང་།	གོད་པ་ལྟོ་ཡྱིས་རྒྱགས།	སྐོམ་པ་ཆང་གྱིས་གསོས་པར་བརེན་ཚང་མ་

གཉྱིད་སྐྱིད་པོ་ཁུག་ནས་ཁང་པ་དེ་ཡྱི་ནང་སུ་གང་མེད་པ་བཞྱིན་ཁུ་སྱིམ་མེར་

ཆགས་པ་རེད།	

	 དེར་བརེན་དེ་ཡྱི་ཉེ་འགམ་གྱི་ནགས་གསེབ་ཏུ་ཡྱིབ་སེ་ལྟ་བཞྱིན་

ཡོད་པའྱི་ཇག་པ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ལ་སེམས་ཅན་འཇྱིགས་སུ་རུང་བ་དེ་

གོད་པ་རྒྱགས་ནས་ཁང་པའྱི་ཕྱིར་ཐོན་ཟྱིན་མེད་དམ་བསམས་ནས་བསྡད་

ཡོད་པའྱི་སྐབས་དེར།	ཇག་པ་གཅྱིག་གྱིས་བོ་ཁོག་ཆེ་བསྐེད་ཀྱི་སོ་ནས་

ཁང་པ་དེ་ཡྱི་སོ་ག་ལེར་ཕེ་ནས་ཁོ་ཚོ་བསྡད་ཡོད་མེད་བལྟ་བར་འཛུལ་

ཐབས་བས་པ་དེ་དུད་འགོའྱི་གོགས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཧ་གོ་བས་ན།	ལམ་སང་

བོང་བུ་དེ་ཡྱིས་ཁོ་ལ་རྒྱབ་ཀྱི་རྐང་པ་གཉྱིས་པོས་རོག་རྒྱག་གཞུས་པ་དང་།

ཞྱི་མྱི་དེ་ཡྱིས་ཁོ་ཡྱི་གདོང་ལ་སྦར་ཤད་བརྒྱབ་ཅྱིང་།	ཤ་ཁྱི་དེ་ཡྱིས་ཁོ་ཡྱི་

རྐང་པའྱི་ཉ་རྱིལ་ལ་སོ་བརྒྱབ་པ་མ་ཟད།	བ་ཕོ་དེ་ཡྱིས་ཁོའྱི་མགོ་ལ་གཤོག་

རེབ་བས་པ་སོགས་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བས་པའྱི་ནུས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཁོ་

ཞེད་ཐག་ཆོད་དེ།	རང་སོག་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐོབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ཇག་པ་གཞན་རྣམས་

ཡོད་ས་དེར་བྲོས་ཕྱིན་ནས།	གོགས་པོ་ཚོ།	ཁང་པ་ནག་ཁུང་ཕ་གྱིའྱི་ནང་དུ་

སྔར་ནས་མཐོང་ཐོས་མེད་པའྱི་བདུད་ཕོ་འཇྱིགས་སུ་རུང་བ་བོང་བུ་ནང་བཞྱིན་

རྐང་པས་རོག་རྒྱག་གཞུ་བ་མ་ཟད།	རྒྱབ་ནས་རྐང་ཉྭ་ལ་ཤ་ཁྱི་ནང་བཞྱིན་སོ་

རྒྱག་པ་དང་།	གདོང་ལ་ཞྱི་མྱི་དང་འདྲ་བར་སྦར་ཤད་རྒྱག་པ།	མགོ་ལ་བ་ཕོ་

ལྟར་གཤོག་རེབ་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་འདུག་པས།	ང་ཚོ་ཚང་མ་འདྱི་གར་སྡོད་

བོས་བཟོད་པ་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག་པ་མ་ཟད།	ལམ་སང་ས་ཆ་གཞན་ཞྱིག་

ཏུ་བྲོས་མ་ཐུབ་ན།	ཁོས་ང་ཚོ་ཚང་མ་བཟའ་མྱི་བཟའ་ཐེ་ཚོམ་མྱི་འདུག	ཅེས་

ཛ་དྲག་ཆེ་མདོག་ཁ་པོར་བཤད་པས་ན།	ཁོ་ཡྱིས་གང་ལབ་པ་དེ་ལ་གོགས་པོ་

གཞན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐག་རྱིང་གཏམ་དེ་ཕེད་བདེན་ཕེད་མྱི་བདེན་ཞེས་པར་

གང་ཡྱིན་གྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་གང་ཡང་མེད་པར་བོས་ལྷྱིང་འགེལ་གྱིས་འཇྱིག་རེན་

ཁ་དཔེར།	ཐོས་པ་བརྒྱ་ལས་མཐོང་བ་གཅྱིག	།ཟེར་བ་ལྟར་ད་རེས་ཁང་པ་ཕ་

གྱིའྱི་ནང་ག་རེ་ཡོད་མེད་མ་མཐོང་རུང་།	ང་ཚོའྱི་གོགས་པོས་གང་ཐོས་པ་དང་

མཐོང་བ་རྣམས་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་གྱི་བདེན་པ་བདེན་ཤག་ཡྱིན་ངེས་པར་

བརེན།	ཆུ་མ་ཡོང་གོང་ནས་རགས་དང་།	།རྐེན་མ་བྱུང་གོང་ནས་ཟློག་པ།	།

ཞེས་པའྱི་དཔེ་ལྟར།	ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཚང་མ་རང་སོག་རང་ལག་ཏུ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་

སྐབས་འདྱིར་བྲོས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།	རང་སོག་རང་སྐེལ་བེད་པའྱི་ཉེན་ཁ་

ཡོད་པས།	དོ་དགོང་བྲོས་ཐུབ་ན་ཡག་ཤོས་རེད།	ཅེས་ཟེར་ནས་གཞན་ཟེར་

བདེན་བརྱིས་ཀྱིས་ཚང་མ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད།	

	 དུས་དེ་ནས་བཟུང་བོང་བུ་དང་།	ཤ་ཁྱི།	ཞྱི་མྱི།	བ་ཕོ་བཞྱི་ལ་བེ་

རེ་མེན་གྱི་རོལ་ཆ་བ་ཞེས་གཅྱིག་སེམས་གཅྱིག་ལ་དཀར་བའྱི་གོགས་པོ་

བཞྱི་པོ་དེ་རྣམས་འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤོད་ལ་ཕོངས་པ་མེད་པར་ཚེ་རྱིང་ནད་

མེད་ཐོག་མྱི་ཚེ་དགའ་སྐྱིད་ངང་བསྐལ་བར་གགས་སོ།།	།།

དེ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་པོས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སས་མོ་བགེས་གཞོན་བར་གསུམ་

རེ་མོས་ཀྱིས་ཁོམ་ལ་ཤ་ཉོ་བའྱི་ཚུལ་བས་ཏེ།	རོའྱི་སེངེའྱི་མྱིག་ནས་ཁག་

འཐོན་གྱི་ཡོད་མེད་བལྟ་བར་མངགས་པ་རེད།	

རོའྱི་སེངེ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་སུ་བཤན་པ་སྤུན་ལྔ་ཡྱིས་ཤ་འཚོང་

གྱི་ཡོད་པ་རེད།	སས་མོ་གསུམ་ཉྱིན་ལྟར་རེ་མོས་ཀྱིས་ཤ་ཉོ་རུ་ཡོང་

བ་བཤན་པ་ཚོར་དོ་སྣང་བྱུང་སེ།	རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བྲང་དུ་འཁོར་གཡོག་

དེ་འདྲའྱི་མང་པོ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་རྒྱལ་པོའྱི་ཤ་ཉོ་བར་གཡོག་པོ་མྱི་གཏོང་

བར་སས་མོ་རྣམས་བཏང་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ་བསམས།

ཉྱིན་གཅྱིག་སས་མོ་ཆུང་ཤོས་དེ་ཤ་ཉོ་བར་ཕེབས་པ་ན།	བཤན་པ་སྤུན་

ལྔས།	ཉེ་ལམ་རྒྱལ་པོའྱི་གསོལ་ཀྲུམ་གཟྱིགས་པར་སས་མོ་རྣམ་པ་ཚོ་

ཕེབས་དགོས་པ་གང་ཡྱིན་ནམ།	དངོས་གནས་སས་མོ་རྣམས་ལ་སྐུ་ངལ་

ཆེན་པོ་གཏོང་གྱི་འདུག	ཅེས་ཟེར་བར།	སས་མོ་དེས་ཕོགས་བཞྱིར་རྒྱང་

སོ་ཞྱིག་བས་ཏེ་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཁོང་ཚོར་བཤད་དེ་ཕོ་བྲང་དུ་ལོག

ལུང་པ་ཆུས་འཇྱིག་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་བདེན་མྱིན་བཤན་པ་ལྔས་གོས་

བས་མཐར།	སྤུན་ཆེ་བ་དེའྱི་བསམ་པར།	ང་ཚོའྱི་མྱི་ཚེ་འདྱིར་རྒྱལ་པོའྱི་

ཕོ་བྲང་དུ་སྡོད་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རེད་དྲན་མ་མོང་།	ད་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་གང་

ཡང་མེད་པར་དེ་ལྟར་ཡོང་བ་འདུག་སྙམ་སེ།	ཁོ་པས།	སྔོན་ཆད་རོའྱི་

སེངེའྱི་མྱིག་ནས་ཁག་ཐོན་མ་མོང་ལ་མ་འོངས་པར་ཡང་ག་ལ་སྱིད།	

རྒྱལ་པོ་མཆོད་གནས་དེའྱི་ཁུངས་མེད་འཆལ་གཏམ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཐག་

ཆོད་ནས་དབུ་འཁོར་བ་རེད།	གལ་སྱིད་རྒྱལ་པོ་ཆུའྱི་འཇྱིག་པ་ནས་ཐར་

ཆེད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡུལ་གཞན་ལ་བྲོས་བོལ་དུ་ཕེབས་ན།	རྒྱལ་

གཞྱིས་བང་མཛོད་དང་བཅས་པ་ངེད་ཅག་ལ་འཐོབ་རྒྱུ་རེད།	དེར་བརེན་

སང་ཉྱིན་ངས་རོའྱི་སེངེའྱི་མྱིག་ལ་ཁག་བྱུག་རྒྱུ་ཡྱིན།	ཁེད་ཚོ་ཚང་མས་

གསང་བ་བེད་དགོས།	ཞེས་བཤད།

མཚར་གཏམ་

༄༅།།རོའི་སྱེངྱེའི་མིག་ནས་ཁྲག་ཐོན་པ།།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མུ་སྦེལ་དུ་བཅོས།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

སྒྲུང་འདྱིའྱི་རྱི་མོ་བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་མོས་བྲྱིས།



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕི་ལོ། ༢༠༡༥3

ཨཀ་བར་དང་བིར་བལ།
བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

༨༽ ལྷའི་བྱེད་ལས།

བྱིར་བལ་ནྱི་ལྷ་ལ་དད་གུས་ཆེན་པོ་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན།	 ཁོས་“མྱི་

རྣམས་ལ་རྐེན་གང་ཞྱིག་འཕད་པ་དེ་རང་ཉྱིད་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་དང་རང་གྱི་བདེ་

བའྱི་ཆེད་དུ་འབྱུང་གྱི་ཡོད་”ཅེས་པར་ཡྱིད་ཆེས་བརན་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད།	

	 ཉྱིན་གཅྱིག་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བྲང་ནང་ལྷའྱི་བེད་ལས་ཐད་གེང་མོལ་

བེད་བཞྱིན་ཡོད།	 དེའྱི་སྐབས་དུས་རྒྱུན་བཞྱིན་བྱིར་བལ་གྱིས།	 ལྷས་གང་

ཞྱིག་བས་ཀང་མྱི་རྣམས་ལ་ཕན་པ་ཁོ་ནའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན།	ཞེས་རང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་

དེ་བསྐར་ཟློས་བས་པ་ན།	དེར་ཡོད་པའྱི་སྐུ་བཅར་བ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་མ་ཐག་ཏུ།	

ཁེད་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་ནས་ཁྱིམས་རའྱི་ནང་དེ་ལྟར་གེང་ཡོང་གྱི་འདུག	ངས་གང་

ལྟར་དེ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱི་མེད།	 མདང་དགོང་ངས་དངོས་པོ་ཞྱིག་འབྲེག་

པའྱི་སྐབས་ངའྱི་མཛུབ་མོ་འདྱི་གཏུབས་སོང་།	 འོ་ན་འདྱི་ང་ལ་ཕན་པའྱི་ལྷའྱི་

བེད་ལས་ཤྱིག་ཡྱིན་ནམ།	ཞེས་དྲྱིས་པ་རེད།	སྐུ་བཅར་བ་དེས་གསུངས་པའྱི་

གཏམ་དེ་རྒྱལ་པོའྱི་ཡྱིད་ལ་བབས་ཏེ་གསུང་པར།	བྱིར་བལ།	བས་ན་འདྱི་ཁོང་

ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་ག་འདྲ་རེད་ཤོད་དང་།	 ང་ཡང་ལྷར་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱི་ཡོད།	

འོན་ཀང་ལྷས་དུས་རག་ཏུ་ཕན་པ་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག	

ཅེས་གསུངས་པ་ན།	སྐུ་བཅར་བ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་དང་སྐུ་བཅར་བ་

རྨས་མའྱི་གཏམ་དེར་མོས་མཐུན་བས།	

	 བྱིར་བལ་གྱིས་དེའྱི་ལན་དུ།	 ལྷའྱི་བེད་ལས་འདྱི་ང་ཚོར་ཕན་པའྱི་

ཆེད་དུ་ཡྱིན་པར་ང་རང་ཡྱིད་ཆེས་བརན་པོ་ཡོད།	 ནམ་ཞྱིག་ཁེད་ལའང་ར་

སྤོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད།	 ཅེས་ཞུས་ནས་ཡུད་ཙམ་རེས་ཁྱིམས་ར་གོལ་ཏེ་སྐུ་བཅར་

བ་རྣམས་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་ཕྱིན།	

	 ཉྱིན་ཤས་རེས་མཛུབ་མོ་བྲེགས་པའྱི་སྐུ་བཅར་བ་དེ་ཁྱི་ར་རྒྱག་

པར་ཕྱིན།	ཁོས་ཤ་བ་ཞྱིག་རེས་འདེད་གཏོང་སྐབས་རང་གྱི་རོགས་པ་རྣམས་

དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་ནང་དུ་ལམ་བརླག་པ་རེད།	ཉྱི་མ་ནུབ་ཅྱིང་མུན་

པ་ག་ལེར་རུབ།	 གོ་བུར་དུ་ཀོ་པ་འགའ་ཞྱིག་དེ་རུ་སེབས་པ་དང་།	 ཁོ་ཚོས་

སྐུ་བཅར་བ་དེ་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཐག་པས་བསྡམས།	དེ་ནས་ཁོ་ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་

ལྷ་ཁང་ཕོགས་ལ་འདྲུད་དེ།	 ཁོ་ཚོའྱི་ལྷ་སྐུ་དེའྱི་མདུན་དུ་དམར་གསོད་གཏོང་

བར་ཁྱིད་པ་རེད།	 ཁོའྱི་མགོ་བོ་གཅོད་གབས་བེད་སྐབས་ཁོ་ཚོས་སྐུ་བཅར་

བ་དེའྱི་མཛུབ་མོ་བྲེགས་ཟྱིན་པ་མཐོང་སེ།	 མཆོད་དཔོན་གྱིས།	 སྒུགས་དང་།	

མྱི་དེ་ཆ་ཚང་བ་མྱི་འདུག	ང་ཚོས་ཆ་མྱི་ཚང་བའྱི་ཕུང་པོ་ཞྱིག་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་

འབུལ་མྱི་འོས།	ཞེས་ལབ་པ་རེད།	

	 དེ་ལྟར་ཀོ་པ་ཚོས་སྐུ་བཅར་བ་དེ་གོད་གོལ་བཏང་བ་དང་།	 སྐུ་

བཅར་བ་དེའྱི་སེམས་ནང་ད་ལན་སོག་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ཐོབ་སོང་བསམས་ཏེ།	

དེ་མ་ཐག་ས་ཆ་དེ་ནས་བྲོས་ཕྱིན་ནས་རང་ཁྱིམ་དུ་སེབས་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་།	ཉྱིན་

དེའྱི་མཚན་མོར་ཁོས་བྱིར་བལ་གྱི་བཤད་པའྱི་ཚིག་དེ་དྲན་ནས་གཉྱིད་ཀང་མ་

ཁུག་པ་རེད།	དེའྱི་སང་ཞོགས་སྔ་པོ་ནས་ཁོས་བྱིར་བལ་ཐུག་པར་ཕྱིན།	ཁོས་

ཁ་སང་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བྱིར་བལ་ལ་བཤད་དེ་ངུ་འགོ་བཙུགས།	

	 སྐུ་བཅར་བ་དེས།	དེ་སྔོན་ཁེད་ཀྱིས་ལྷའྱི་བེད་ལས་ཐམས་ཅད་ནང་

མངོན་གསལ་མེད་པའྱི་འདོད་དོན་ཞྱིག་ཡོད་རེད་གསུངས་སྐབས་ངས་ཁས་

ལེན་བས་མེད།	 འོན་ཀང་དེ་རྱིང་ངས་ཁེད་ཀྱིས་བཤད་པ་དེ་བདེན་པ་ཡྱིན་

པ་ཤེས་སོང་།	 ད་ཆ་ང་རང་དེ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད།	 གལ་ཏེ་ངའྱི་མཛུབ་མོ་དེ་

བྲེགས་མེད་ན་ཁ་སང་ང་ཤྱི་ཚར་བ་ཡོད།	ཅེས་ལབ་པ་རེད།	

	 ཁྱིམས་རར་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་པོ་གཙོས་པའྱི་སྐུ་བཅར་བ་ཡོངས་ཀྱིས་

ཁོའྱི་སྒྲུང་དེ་ཐོས་རེས་བྱིར་བལ་གྱིས་ལྷ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བརན་པོ་བས་པ་དེ་དང་

ཁོང་གྱི་ཉམས་མོང་ལ་བསྔགས་བརོད་ཆེན་པོ་གནང་ངོ་།།	།།

འཕགས་པ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་པ་ཞྩེས་བྱ་བ་ཐྩེག་པ་ཆྩེན་པོའྱི་མདོ།

༄༅།	 །འཕགས་པ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་པ་ཞེས་བ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་མདོ་འདྱི་ནྱི།	 སྐབས་ཤྱིག་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་དུ་དབར་གནས་ཟླ་

གསུམ་རོགས་པའྱི་རེས་དགེ་སོང་འབུམ་དང་།	 བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་དང་།	 བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྱི་རྒྱལ་པོ་དང་།	

དགེ་སོང་ཕ་མའྱི་འཁོར་དང་།	དགེ་བསྙེན་ཕ་མའྱི་འཁོར།	ལྷ་དང་ཀླུ།	གནོད་སྦྱིན་དང་དྲྱི་ཟ།	ལྷ་མ་ཡྱིན་དང་ནམ་མཁའ་ལྡྱིང་།	མྱིའམ་ཅྱི་དང་ལྟོ་འཕེ་ཆེན་པོའྱི་

འཁོར་དག་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བཞུགས་པའྱི་ཚེ།	 བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྱི་རྒྱལ་པོས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པར།	

སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཀྱིས་བཀའ་ལན་སྩལ་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།	

	 མདོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ།	ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུལ་ལ་ངེས་པར་སོན་པ་ཞེས་བ་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཉྱིད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡོད་ན།	སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསམ་པ་དང་སྤོད་པ་མཁེན་པ་དང་།	སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པའྱི་བཀའ་ལ་འཇུག་པ་དང་།	ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་དང་།	སྙྱིང་

པོ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ལུགས་རོགས་ཤྱིང་།	 	 འཇྱིག་རེན་གྱི་ཆོས་ལ་སྤོད་ཀང་འཇྱིག་རེན་པའྱི་སྐོན་གྱིས་མྱི་གོས་པ།	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་གྱི་བཀོད་པ་

མཐའ་ཡས་པ་འཛིན་ཅྱིང་ཤེས་རབ་མ་ལུས་པར་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་མ་ཟད།	ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་

ཁྱི་བཞྱི་སོང་དང་།	 	ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་།	གཟུངས་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་འཐོབ་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་ཤྱིང་།	ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དེ་དག་གང་དང་

གང་ཡྱིན་རེ་རེ་བཞྱིན་བགངས་ཏེ་གསུངས་ཡོད།	

	 དེ་བཞྱིན་བསྐལ་པ་བཟང་པོའྱི་མདོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དེ་དག་དང་།	 ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་འདྱི་དག་ཐོབ་པའྱི་སྒོན་མེའྱི་

བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདྱིར་སངས་རྒྱས་སོང་བོན་དང་འབོན་བཞྱིན་པ་དེ་དག་གྱི་མཚན་དང་།	 འཁྲུངས་ཡུལ།	རྱིགས་སམ་གདུང་།	 འོད།	ཡབ།	ཡུམ།	སས།	

རྱིམ་གོ་པ།	མཆོག་གྱི་ཟུང་།	བཟང་པོའྱི་ཟུང་།	དགེ་སོང་གྱི་དགེ་འདུན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་འཁོར་འདུས་པའྱི་ཚད།	སྐུ་ཚེའྱི་ཚད།	བསན་པའྱི་གནས་ཚད།	

སྐུ་གདུང་།	མཆོད་རེན།	བང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐེད་ཚུལ་བཅས་གནས་དོན་བཅུ་དྲུག་རེ་རེ་བཞྱིན་བསན་ཡོད།	རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརེན་ནས་མདོ་འདྱིའྱི་མཚན་ལ་

དེ་ལྟར་ཐོགས་པ་ཡྱིན།	

	 སྡེེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་དུ།	 འཕགས་པ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་པ་ཞེས་བ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་མདོ།	 ཞེས་གསལ་ཡང་ཡོངས་གགས་སུ་མདོ་སྡེ་བསྐལ་

བཟང་དང་།	བསྐལ་པ་བཟང་པོའྱི་མདོ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན།	མདོ་འདྱི་ལ་བམ་པོ་	༢༦	ཡོད།	དེ་ཉྱིད་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བྱིདྱཱ་ཀ་ར་སྱིངྷ་དང་།	ལོ་ཙ་བ་བནེ་དཔལ་

དབངས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅྱིང་།	ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བནེ་སྐ་བ་དཔལ་བརེགས་ཀྱིས་ཞུ་དག་མཛད་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།།	།།	 ་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅།།ཨ་ལད་པད་ཀོ༌དགའ་ཤོས།།

བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

དེ་ནས་བེལ་ལཱ་ཡྱིས་ངའྱི་སྤུན་མཆེད་ཌེབ་ཀྱི་ཨ་ལད་པད་ཀོ་དང་ཁྱི་

དེ་བརེ་པོ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ནམ།	ཞེས་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཀར་ཕན་པའྱི་

སྐད་ཆ་དྲྱིས།		བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེས་ལམ་སང་ངུ་མཚམས་བཞག་

ནས་འཛུམ་སོན་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།	དེ་བཞྱིན་ཌེབ་ལ་ཌོ་གར་

སྤད།	 	དེའྱི་ཚབ་ཏུ་དོམ་ཨ་ལད་པད་ཀོ་ཆེན་པོ་དེ་ཚུར་བངས་ཏེ་

ལག་གཉྱིས་དབར་བཟུང་ནས་ཕྱིན།	དེའྱི་རེས་སུ་ཌེབ་ཀྱིས་ཀང་

འཛུམ་བསན།	ཁོས་ཌོ་གར་དང་བེལ་ལཱ་གཉྱིས་ལ་འཐམས་ཏེ།		བེ་

ལཱ།	ཐུགས་རེ་ཆེ།	ཞེས་ལབ།	

	 དེའྱི་མཚན་མོ་ཌེབ་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིའྱི་ཟུར་དུ་ཌོ་གར་བསྙལ་

ཡོད་པ་རེད།	ཏོག་ཙམ་རེས་ལ་ཌེབ་ཀྱིས་བེལ་ལཱ་ཡྱིས་རྱིང་སོག་

བེད་སངས་སྦོང་བརར་བེད་སར་བལྟས་བསྡད།		ཡུད་ཙམ་རེས་

ལ་ཌེབ་ཀྱིས་བེལ་ལཱ་ལ།	ཁེད་ཀྱིས་ཨ་ལད་པད་ཀོ་དེ་དྲན་གྱི་

འདུག་གམ།	ཞེས་དྲྱིས་པར།	མོས།	དྲན་གྱི་མྱི་འདུག	 	ང་རང་

ཁོ་ལ་དགའ་པོ་དེ་ཙམ་མེད།	ཁོ་ཆེ་དྲགས་པ་མ་ཟད།	ཁོའྱི་མྱིག་

ཀང་འབུར་འབུར་དོན་ནས་ཞེད་སྣང་ཚ་པོ་ཡོད།		གང་ལྟར་ཨ་

ལད་པད་ཀོ་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་།	 ངའྱི་ཉལ་ཁྱིའྱི་སང་ལ་ས་

ཆ་སོང་པ་མེད།	ཅེས་དྲན་གདུང་དང་ཕངས་སེམས་གང་ཡང་

མེད་ཚུལ་གྱི་ལན་བརྒྱབས་སོ།།	།།༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ། རོགས་སོ།།

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁྲོད་ཀི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤོད།  
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།



སས་ཀྱིས་སོ་ང་འདྱིའྱི་ནང་བདག་གྱི་བཙུན་མོ་གང་ནས་ཡོང་དྲྱིས་

པར།	གྲུབ་ཐོབ་ཀྱིས།	ཚེ་འདྱི་ཡྱི་ཁེད་ཀྱི་བཙུན་མོ་དེ་ཤྱིང་བའྱི་སོ་

ངའྱི་ནང་སྐེ་བ་བངས་པ་རེད།	ཅེས་བཤད་པ་ན།	ཡང་སས་ཀྱིས་

སོ་ངའྱི་ཕྱི་ལ་མྱི་འཐོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་དྲྱིས་པར།	གྲུབ་ཐོབ་

དརྴན་གྱིས།	སོ་ང་འདྱི་ཁེད་ཀྱིས་མ་བཅག་བར་དུ་བུ་མོ་ཕྱིར་འཐོན་

མྱི་ཐུབ།	ཅེས་བཤད་པས།	སས་ཀྱིས་སོ་ང་དེ་བཅག་པ་དང་།	དེའྱི་

ནང་ནས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའྱི་བུ་མོ་ཞྱིག་ཕྱིར་ཐོན་པ་རེད།	

	 དེ་ལྟར་ཐོན་འཕལ་སས་ལ་བརོད་མྱི་ཤེས་པའྱི་དགའ་

ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད།	ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་ལའང་དགའ་བ་ཆེན་

པོ་བྱུང་།	དེ་ནས་ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་དང་།	སས་དང་བཙུན་མོ།	བོན་

པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དགའ་སྤོའྱི་ངང་ཕོ་བྲང་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས།	

མྱི་རྱིང་བར་སས་དང་སོ་ངའྱི་བུ་མོ་གཉྱིས་གཉེན་སྒྱིག་བས་ཏེ་མྱི་

ཚེ་བག་ཕེབས་ངང་བསྐལ་ཏོ།།	།།

ནྱིམ་པ།

འདྱི་ནྱི་མྱི་ཊར་བཅུ་ནས་བཅོ་ལྔ་ཙམ་སྐེ་བའྱི་ཤྱིང་སྨན་གྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་

ཡྱིན་ཞྱིང་།	ལོ་མ་སྒོ་དབྱིབས་ཅན་གྱི་མཐར་སོག་ལེའྱི་ཁ་ལྡན་པ་མང་པོ་

ཁ་སྤོད་དུ་སྐེ་བ་ཡྱིན།	མེ་ཏོག་དཀར་ཤས་ཆེ་བའམ་སེར་དཀར་དེ་དག་

ལོ་མའྱི་བར་མཚམས་ནས་འཆར།	འབྲས་བུ་ཤ་ལྡན་གྱི་ཚི་གུ་ཤྱིང་ལྟར་

མཁེཌ་པ་མདོག་ལྗང་ཁུ་ཡྱིན་པ་སྨྱིན་རེས་སེར་པོར་འགྱུར་བ་ཡྱིན།	

སྐེ་གནས།	 རྒྱ་ནག་དང་།	 བལ་

ཡུལ།	 རྒྱ་གར་གྱི་ལྷོ་ཕོགས་

སོགས་སའྱི ་མཐོ ་ཚད་མྱི ་ཊར་	

༩༠༠	ཡས་མས་ཀྱི་ས་བབ་དམའ་

ལ་ཚ་དྲོད ་ཆེ ་བའྱི ་རྱི ་ཀླུང ་གྱི ་

ནགས་གསེབ་དང་།	 བེ་ཤས་ཆེ་

བ།	ཚ་ལུད་ཀྱི་ཞྱིང་འགམ་སོགས་

སུ་སྐེ་བ་མང་།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བེད་ཚུལ།	 ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའམ་དཔྱྱིད་ཀའྱི་

དུས་སུ་སྡོང་པོ་དང་ཡལ་ཕན་བཏུས་ཏེ་ཕྱི་ལྤགས་བཤུས་ཏེ་དུམ་བུར་

གཏུབས་རེས་བསྱིལ་སར་བསྐམ་དགོས་པ་དང་།	དེ་བཞྱིན་དབར་ཀ་

ལོ་མ་རྒྱས་པའྱི་དུས་སུ་ལོ་མ་བཏུས་ནས་བསྱིལ་སྐམ་བས་རེས་སྨན་

ལ་སྤོད་དགོས།	

བོད་སྨན་དུ་སྦར་བ་དང་ཕན་ཡོན།	 བོད་སྨན་དུ་ཡལ་ཕན་དང་རེ་

མོ་སྨན་སྦོར་བགྱིས་པས་ཚ་བའྱི་ནད་རྱིགས་དང་།	 ཟས་ཀྱི་དང་ག་

འགག་པ།	སྐོམ་དད་བེད་པ།	ཁ་ནང་དྲྱི་ངན་ཁ་བ།	 དེ་མྱིན་མེ་དབལ་

སོགས་པགས་ནད་དང་སྐྲ་བུད་པ་སོགས་ལ་ཕན།	རེ་མོས་མཁྱིས་པ་

དང་རུས་ཚད་སེལ།

མྱིང་གཞན།	རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	ནྱིམ་(uhe)ཞེས་པ་དེ་ཉྱིད་ཨྱིན་སྐད་དུའང་

ནྱིམ་ཞེས་རང་འཇགས་འབོད་པ་མ་ཟད།	 མར་གོ་ས་(margosa)	

ཞེས་པའང་བརོད་པ་ཡྱིན།	

པྱི་པྱི་ལྱིང་།

འདྱི་ནྱི་ཤྱིང་ཕན་ཆུང་ལ་སྡོང་པོ་འཕེད་ལ་རྒྱས་ནས་སྐེ་བའྱི་སྐེ་དངོས་

ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་།	 ཡལ་ཕན་སྐེ་སངས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ལ།	 འགའ་རེ་དྲང་

པོ་དང་འགའ་རེ་འཁྱིལ་ཏེ་ཚིགས་པ་སྐྲངས་པ་ལྟར་སྐེ་བ་ཡྱིན།	 ལོ་མ་

སོང་དབྱིབས་དང་སྙྱིང་དབྱིབས་རེ་རྣོ་ལ་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད།	མཐའ་

སྙོམས་ཤྱིང་ངར་བ་རྱིང་པོ་སྡོང་པོའྱི་མཚམས་ནས་རེ་མོས་སྐེ་བ་དང་།

མེ་ཏོག་གྱི་ཟེའུ་འབྲུ་ཕོའྱི་མདོག་ལྗང་སེར་

མཉེན་པ་དང་།	 ཟེའུ་འབྲུ་མོ་རྱིང་ལ་སེར་

བ།	 འབྲས་བུ་མདོང་དབྱིབས་འདྲ་བ།	

འབྲུ་གུ་རྱིལ་ལ་བརྱིགས་ནས་བང་རྱིམ་

བཞྱིན་འཆར་བ།	 མདོག་དམར་ཞྱིང་སྨྱིན་

མཚམས་སུ་ནག་པོར་འགྱུར་བ་ཡྱིན།

སྐེ་གནས།	 རྒྱ་ནག་དང་།	 བལ་ཡུལ།	

འབར་མ།	ཤྲྱི་ལངྐཱ།	རྒྱ་གར་སོགས་ཡུལ་

གྲུའྱི་མཐོ་ཚད་མྱི་ཊར་	༡༣༠༠	ཡས་མས་

ཀྱི་ཚ་དྲོད་ཆེ་བའྱི་ས་བབ་དམའ་བའྱི་ཡུལ་ལུང་གྱི་ནགས་གསེབ་དང་།

ཤྱིང་ཕན་གཞན་ལ་འཁྱིལ་ཏེ་སྐེ་བ་མང་།	དེ་བཞྱིན་འདེབས་འཛུགས་བེད་

པའང་ཡོད།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བེད་ཚུལ།	 ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅྱིག་གམ།	

འབྲས་བུ་སྨྱིན་མཚམས་དུས་སུ་བཏུས་ཏེ་ཉྱི་མར་བསྐམས་ནས་སྨན་ལ་

སྤོད་དགོས།	

བོད་སྨན་དུ་སྦར་བ་དང་ཕན་ཡོན།	 བོད་སྨན་དུ་འབྲས་བུ་སྨན་སྦོར་བས་

པས་རོ་ཙ་དང་།	ཕོ་བའྱི་མེ་དྲོད་ཉམས་པ།	དབུགས་མྱི་བདེ་བ།	ལུད་པ་

འཕེལ་བ།	གང་རླུང་གྱི་ནད་རྱིགས།	བད་རླུང་སོགས་ལ་ཕན།

མྱིང་གཞན།	ལུས་འཕགས་སྐེས་དང་།	ཡུལ་དབུས་སུ་སྐེས།	 དྲོད་སྨན་

ནར་མོ།	དྲོད་སྨན་ལྗང་མོ།	དྲོད་སྨན་འཇོང་མོ།	ཚ་བ་ལ།	དྲོད་སྐེད་བེད།	

སེག་བེད།	སྣ་རྱིང་སོཌ་ཟེར་བ་ཡྱིན།	རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	པྱིཔྤ་ལཱྱི་(fiIiyh)

ཞེས་བརོད་ཅྱིང་།	བོད་སྐད་དུ་དེ་ཉྱིད་ཟུར་ཆག་སེ།	པྱི་པྱི་ལྱིང་ཞེས་སོ།	།

ཨྱིན་སྐད་དུ་ལོང་	པེཔྤར་(long	pepper)	ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན།

  རྩོམ་སྒིག་འགན་འཛིན། ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སོན་ལམ།

  རྩོམ་སྒིག་པ།          ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

  རྩོམ་སྒིག་ལས་རོཌ།  ངག་དབང༌བསན༌འཛིན།

  རི་མོ་བ།             འཇིགས་མྱེད་རྒྱ་མཚོ།

ཕ་ཡུལ་ཤྩེས་བྱའྱི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡྱིག་འབྩེལ་ཚང་

མ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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དི་ཞིམ་འཐུལ་བའི་གཏམ་དཔྱེ་གཅྱེས་བཏུས།
༶	 རམ་པར་ཟ་ཚོད་དང་།	།

སྐོམ་ལ་འཐུང་ཚོད།	།

༶	 རམ་རྐལ་བོངས་ལ་བལྟས་ནས་ཟ་ལུཌ་དང་།།

ལམ་འཕང་ཆུ་ལ་བལྟས་ནས་འགོ་ལུཌ་བེད།།

༶	 མྱི་སྐེ་ཞྱིང་ལ་སོ་ནམ་འདེབས་པ་ལས།	།

ཉང་སོད་གཞུང་ལ་སོ་རམ་སོང་ན་དགའ།	།

༶	 མྱི་རམ་པས་གསོ།	།

ཕྱུགས་སན་གྱིས་གསོ།	།

༶	 ཞྱིང་ལ་ས་བོན་བཏབ་ནས་རམ་པ་སོང་དགོས་ན།།

གོ་དང་སན་མའྱི་ས་བོན་བཏབ་ནས་ཅྱི་བེད།	།

༶	 ཞྱིམ་ད་བུ་རམ་ཞྱིམ་པ།	།

ཟ་ཡུན་རམ་པ་རྱིང་བ།	།

༶	 ཡུན་རྱིང་ན་བུ་མོ་མ་དང་འཁོན།	།

ཟ་ཆེ་ན་སྦང་རམ་མཆྱིན་པར་གནོད།	།

༶	 རམ་པའྱི་ཁག་ཐེག་རྡུལ་གྱིས་བས།	།

ལྷགས་པས་འཁེར་ན་འཁེར་མཉམ་རེད།	།

༶	 དཀར་ཡོལ་ཆག་ཀང་དཀར་དཀར།	།

རམ་པ་བོ་ཡང་དཀར་དཀར།	།

༶	 དོན་ཆེན་བསྒྲུབས་པར་ཐབས་ཤྱིག་དགོས།	།

ཐག་རྱིང་བགོད་པར་རམ་པ་དགོས།	།

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སན་རྫས་ངོ་སྤོད། །

ཁུངས།	 དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སྐལ་བཟང་ལཌ་ཀྱིས་བརམས་གནང་བའྱི་	 《 བོད་ཀི་གསོ་རིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝྱེ་ད་ཀྲུང་དབིའི་སན་གཞུང་བཅས་ལས་

བསན་པའི་སྐྱེ་དངོས་སན་རྫས་ཀི་དཔར་རིས་དང་ལག་ལྱེན་གཅྱེས་བཏུས་》   ཞེས་པ་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་དགོས་མཁོ་ལྟར་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།

ནཱ་ལནྡཱ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ལྟ་
གྲུབ་བརིང་པོ་དེ་དག་བོད་
ཡིག་ཐོག་སོབས་པ་དང་

ངོམ་ཆོག་པ་ཞིག་ཡོད།

ད་ང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་བསེབས་ཡོད།	འདས་

པའྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་དྲུག་ལྷག་རྱིང་བཙན་བོལ་

དུ་བསྡད་པ་རེད།	དེའྱི་རྱིང་མྱི་སྣ་འདྲ་མྱིན་

མང་པོ་ཐུག་རྒྱུ་དང་།	གོ་བསྡུར་དང་བགོ་

གེང་བ་རྒྱུ་སོགས་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་མང་

པོ་དེ་ཚོའྱི་ཉམས་མོང་བསྡོམས་ཡོང་དུས།	

བོད་ཡྱིག་དང་བོད་སྐད་དེ་གཞན་དང་མྱི་

འདྲ་བ་སྤུས་དག་པོ་ཡོད་པ།	ཡང་འཛམ་

བུ་གྱིང་གྱི་བརོད་གཞྱི་གསར་པ་ཚན་རྱིག་

དང་།	དཔལ་འབོར།	ཆབ་སྱིད།	ཁྱིམས་

དེ་ཚོའྱི་གས་བོད་ཡྱིག་ལ་བེད་སྤོད་བེད་

རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་མེད་ཙང་ཡར་རྒྱས་

ཕྱིན་ཡོད་མ་རེད།	དེ་མྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིག་

གཞུང་སྤྱི་དང་།	ལྷག་པར་དཔལ་ན་ལནྡཱའྱི་

མཁས་པའྱི་དབང་པོ་ཚོའྱི་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་

པའྱི་ལྟ་གྲུབ་བརླྱིང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཕལ་

ཆེར་བོད་ཡྱིག་ཐོག་སོབས་པ་བ་ཆོག་པ་

ཞྱིག་དང་།	ངོམ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།

	 ཅེས་པ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ཟླ་	 ༡༠	

ཚེས་	༡༠	ཉྱིན་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སོན་སོབ་གྲྭ་

དབུ་བརེས་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་འཁོར་བའྱི་དུས་ཆེན་མཛད་

སོར་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་རྱིན་པོ ་ཆེ ་

མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

༄༅། །རྒྱལ་སྲས་བིར་པུཏྲ། །

ཁང་པའྱི་ནང་མེ་སྐོན་ཉེན་སྐོབ་ཆེད།	

ཛ་དྲག་ཉེན་ལྡོག་གྱི་ཁ་པར་ཨང་གངས་དང་།	 ཁུག་ཀོག་མྱིན་ས་ཞྱིག་ཏུ་མེ་གསོད་པའྱི་ཡོ་ཆས།	

ཐབ་ཚང་ནང་དུ་སྣུམ་ཚ་པོའྱི་མེ་སྐོན་སྐབས་བེད་སྤོད་རྒྱུའྱི་མེ་མྱི་འབར་བའམ།	 ཡང་ན་བལ་གྱི་

སེའུ་ཉར་འཇོག	 	 རྒྱུན་དུ་མེ་ཤོར་བའྱི་སྐབས་ཉེན་སྐོབ་ཆེད་གཤམ་གསལ་བ་ཐབས་རྣམས་ལ་དོ་

སྣང་དང་བོ་ངེས་དགོས།

•	 ཉེ་འགམ་གང་འོས་ནས་མེ་གསོད་རུ་ཁག་ལ་ཁ་པར་གཏོང་རྒྱུ།	

•	 གལ་སྱིད་རང་ཉྱིད་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་མེད་ན་སོ་དང་སེའུ་ཁུང་རྣམས་རྒྱག་རྒྱུ།	

•	 གོག་ཡོངས་རོགས་གསོད་ཐབས།	

•	 མེ་འབར་ས་ནས་ཉེན་ཡོལ་ཐུབ་པ་རྣམས་ས་གནས་གཅྱིག་རང་དུ་འཇོག་པ།	

•	 རབ་བྱུང་ན་མེ་དེ་གསོད་ཐབས་བེད་དགོས་པ་བཅས་ཡྱིན།	

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།
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རོམ་སྒྱིག་པས་བཏུས།

༄༅།།ཐོག་མའི་བཅོས་ཀ།

རོགས་སོ།།

ཕ་མ་ལ་ཕྱི་འགོད་མྱེད་པའི་བཀའ་
དིན་འཇལ་དགོས།

༄༅།།ཉྱིན་མཚན་མེད་པ་ཕ་མའྱི་བཀའ་དང་བསྟུན།	 །

སྔ་དགོང་མེད་པ་ཕ་མའྱི་ཞབས་ལ་བཅར།		 	 །

ཞྱིམ་པོ་ཕུལ་ནས་ཨེ་མཉེས་སེམས་ཀྱིས་ལྟོས།	 །

འཇམ་པོ་བསྒོན་ནས་ཨེ་མཉེས་ཡྱིད་ཀྱིས་ལྟོས།	 །

སྙན་པོ་ཞུས་ནས་ཐུགས་སེམས་ཨེ་སྤོ་ལྟོས།	 །

ཡག་པོ་ཞུས་ནས་དགོངས་པ་ཨེ་སྤོ་ལྟོས།	 	 །

ཕ་མ་མཉེས་ན་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཡོད་རེད།	 	 །

ཕ་མ་ཡོད་དུས་བཀའ་དྲྱིན་མ་བསམ་པར།	 	 །

མེད་དུས་འགོད་པ་སྐེས་པ་ཐ་མའྱི་ཐ།	 	 །

འགོད་པ་དེ་ནྱི་ཕུགས་ནས་ཕུགས་སུ་འགོད།	 །

ད་ལྟ་ས་སེང་འགོད་པ་དེ་ལས་འགོད།	 	 །

	 ཅེས་པ་འདྱི་ཁ་ཆེ་ཕ་ལུའྱི་འཇྱིག་རེན་ལས་འབྲས་རྱི་ལུགས་ཀྱི་

བསབ་བ་ཞེས་པའྱི་ལེའུ་བཅུ་གཅྱིག་པ་ལས་ལུང་འདྲེན་ཞུས།

རོགས་སོ།།

དོན་བརྒྱུད་དགའ་ཚལ་གྱིང་བཙུན་དགོན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་བཞྱི་པ།

རི་མོའི་གིང་ཁ།

ར
ྱི་མ
ོ་འ
བྲ
ྱི་མ
ཁ
ན
།	བ

ས
ན
་འ
ཛ
ིན
་འ
ཇ
མ
་ད
པ
ལ
།	

མ
ེས
་ད
བ
ོན
་ག
ཙུ
ག
་ལ
ག
་ད
པ
ེ་ས
ོན
་ས
ོབ
་གྲྭ
།	འ

ཛ
ིན
་ར
ྱིམ
་བ
ཞ
ྱི་པ
།	

ར
ྱི་མ
ོ་འ
བྲ
ྱི་མ
ཁ
ན
།	
བ
ས
མ
་སྒ
ོལ
་ལྷ
་མ
ོ།

མ
ེས
་ད
བ
ོན
་ག
ཙུ
ག
་ལ
ག
་ད
པ
ེ་ས
ོན
་ས
ོབ
་གྲྭ
།	
འ
ཛ
ིན
་ར
ྱིམ
་ལྔ
་པ
།	

རྱི་མོ་འབྲྱི་མཁན།	དཀོན་མཆོག་བསམ་གཏན།	

མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སོན་སོབ་གྲྭ།	འཛིན་རྱིམ་གསུམ་པ།	
རྱི་མོ་འབྲྱི་མཁན།	བསན་འཛིན་འཆྱི་མེད།	

མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སོན་སོབ་གྲྭ།	འཛིན་རྱིམ་གཉྱིས་པ།	


