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༄༅།།བོད་ཀྱི་བཟོ་རྱིག་པའྱི་ལག་རྩལ་གྱི་དཔེ་མཚོན་

མཐོང་བ་ཡྱིད་འཕོག །

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་ཉྱིན་གཅྱིག་སོ་སོ་ཡྱིས།	 ད་ངས་མྱིག་གྱིས་ཕྱིའྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་དངོས་པོ་

རྣམས་མཐོང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་བཞྱིན།	 ཐོག་མར་ང་རང་མཆོད་མཇལ་ལ་འགོ་

འདོད་འདུག་ན།	ཁེད་གཉྱིས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ཡོང་བ་འདུག་གམ།	 ཞེས་དྱིས་པར།	

བུ་མོ་རྒྱ་སེ་དང་བུ་བསྟན་ཆུང་གྱིས་དགའ་པོའྱི་ངང་མོས་མཐུན་བྱས་ཏེ།	འཕྲལ་

དུ་མཆོད་མཇལ་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ག་སྒྱིག་བྱས།

༄༅། །སེམས་བཟང་ཅན་གྱི་
གཅེན་གཅུང་གཉྱིས། །

དོན་བརྒྱུད་དགའ་ཚལ་གླིང་བཙུན་དགོན་གླི་ཚོགས་ཆུང་གཉླིས་པ། 

ཉྱིན་དེར་དང་ཐོག་ཁོ་ཚོ་ཉེ་འགམ་གྱི་མཆོད་རེན་དེ་མཇལ་དུ་ཕྱིན།	མཆོད་རེན་གྱི་དྲུང་

དུ་སེབས་པ་དང་།	ཕག་ལན་གསུམ་རེ་བཙལ་ནས་སོར་བ་ལན་མང་བརྒྱབས།	མཐར་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་སོན་ལམ་བཏབ།	 ལྷག་པར་དུ་སོ་སོས་རང་ཉྱིད་

ཀྱིས་མྱིག་གྱིས་མཐོང་ཐུབ་པ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་བསམ་བཞྱིན་དགའ་ཚོར་ཆེན་

པོས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སོན་ལམ་ཤུགས་དག་ཏུ་བཏབ།	

དེ་ནས་མཆོད་མཇལ་གྲུབ་མཚམས་ཁོ་ཚོ་ནང་དུ་འབྱོར་བ་དང་།	སོ་སོས།	དེ་རྱིང་ཡྱིན་

ན།	དངོས་གནས་སྐྱིད་པོ་དང་སེམས་ལ་དགའ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་བྱུང་།	ཞེས་

བཤད་པ་དང་།	བུ་ཆུང་བསྟན་ཆུང་གྱིས་ཀང་།	ལགས་འོང་།	དེ་རྱིང་སོ་སོའྱི་མཉམ་དུ་

མཆོད་མཇལ་ལ་སྐྱིད་པོ་ཞེ་དག་བྱུང་།	 ཞེས་ཞུས།	 དེ་ཕྱིན་ཆད་ཁོ་ཚོ་གསུམ་གྱིས་མྱི་

ཚེ་ལྷག་མ་རྣམས་དགའ་དགའ་སྤོ་སྤོའྱི་ངང་ནས་བསྐལ་ཏོ།	། ༌༌༌རོགས་སོ།།

ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལར་བཞུཌ་པའྱི་དཔལ་རོ་རེ་འཇྱིཌ་བེད་ཀྱི་བོས་བསླངས་དཀྱིལ་འཁོར། 

ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའྱི་དཔལ་བདེ་མཆོག་གྱི་བོས་བསླངས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱུ་

ཟངས་ལ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཕ་ཚོམ་གྱིས་བརྒྱན་པ།

བོད་ལུཌ་ཐུན་མྱིན་རྡུལ་ཚོན་གྱིས་བཞེངས་པའྱི་མྱི་འཁྲུགས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར།

རྱིན་པོ་ཆེ་གཡང་ཊྱི་དང་ཆུ་ཤེལ་སོགས་ལས་བཟོས་པའྱི་ཕོ་བྲང་

ཡུམ་བུ་བ་སྒང་གྱི་བཀོད་པ།

གྱ་སྟོན་འཚམས་འདྲི་

༄༅ རྒྱལ་ཀུན་སྲིང་རྗེའྲི་རང་གཟུགས་  གངས་ཅན་བྟོད་མྲིའྲི་ལྷ་སྐལ་  འཛམ་གྲིང་ཞྲི་བདྗེའྲི་དྗེད་དཔྟོན་  

༧གྟོང་ས་༧སྐྱབས་མགྟོན་ཆྗེན་པྟོ་མཆྟོག་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུར་ཕྗེབས་པའྲི་སྐུའྲི་འཁྲུངས་སྐར་དང་གྱ་སྟོན་

ལ་ང་ཚྟོ་བྟོད་མྲིའྲི་སྟོབ་གྲྭ་ཁག་གྲི་སྟོབ་ཕྲུག་ཡྟོངས་ནས་སྟོ་གསུམ་གུས་པས་འཚམས་འདྲི་གྲངས་མྗེད་དང་                         

 སྐུ་ཚྗེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པ་ སྐྱྗེ་འགྲྟོ་སྤྲི་དང་བྗེ་བྲག་ལ་ཕན་པའྲི་ཐུགས་བསྐྱྗེད་ཟབ་མྟོ་རྣམས་དྗེ་དྗེ་

བཞྲིན་དུ་འགྲུབ་པའྲི་སྟོན་འདུན་ཞུ་།།

གོང་གི་སོན་ཚིག་འདི་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དྲན་གསོ་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་  སོབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་སོའི་ངོས་ནས་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པའི་བོད་མི་ཤྱེས་ཡོན་དང་  གཞན་ཕན་གི་བསམ་པ་ལྡན་པ་ཞིག་བ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་འཇོག་ཐུབ་པ་དགོས་།



  ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                   ཕི་ལོ། ༢༠༡༥2

༡༽ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་མྱི་ལྔ།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གླིས་བསྒྱུར། 

ཨྱིན་ཇྱིའྱི་མྱི་ལྔ་མེ་འཁོར་ནང་འཛུལ་ནས་སྱི་ཀོཌ་ལེནྜ་གྱི་མྱི་ལྔའྱི་རྒྱབ་ཏུ་

བསྡད་པ་རེད།	སྱི་ཀོཌ་ལེནྜ་གྱི་མྱི་ལྔ་ལ་འཛིན་བྱང་གཅྱིག་ལས་མེད།	རེས་

སུ་མེ་འཁོར་གྱི་འཛིན་བྱང་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་མྱི་ཉེ་སར་སེབས་

གབས་ཡོད་སབས།	མྱི་ལྔ་པོ་དེ་མེ་འཁོར་གྱི་གསང་སྤོད་དུ་འཚང་ཁ་

བརྒྱབས་ནས་བསྡད།	འཛིན་བྱང་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་མྱིས་གསང་སྤོད་ཀྱི་

ཐད་དུ་སེབས་

པ་དང་སོ་

བརྡུངས་ཏེ།	

འཛིན་བྱང་

སྟོན་གནང་

དང་།	ཞེས་

བཤད།	དེ་མ་

ཐག་ཁོ་ཚོས་

གསང་སྤོད་ཀྱི་སོའྱི་འོག་ནས་འཛིན་བྱང་དེ་བསྟན་པ་རེད།	ཞྱིབ་འཇུག་པས་

འཛིན་བྱང་ལ་ཨྱི་ཁུང་ཞྱིག་ཕུག་ནས་སོའྱི་འོག་ནས་ཕར་སྤད།	གང་འཚམས་

ནས་ཁོ་ཚོ་ཕྱིར་དོན་ནས་རྐུབ་སྟེགས་སུ་བསྡད།	ཁོ་ཚོའྱི་བྱེད་སྟངས་དེ་ལ་

ཨྱིན་ཇྱིའྱི་མྱི་དེ་ཚོའྱི་བོ་ལ་བབ་པོ་བྱུང་བ་རེད།	

	 རེས་མ་ཁོ་ཚོ་ཚུར་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་མྱི་ལྔས་ཀང་དེ་

ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཐག་བཅད་དེ་འཛིན་བྱང་རྐང་གཅྱིག་ཉོས་པ་རེད།	ཡ་མཚན་པ་

ཞྱིག་ལ།	སྱི་ཀོཌ་ལེནྜ་གྱི་མྱི་ཚོས་ད་ལན་འཛིན་བྱང་གཅྱིག་ཀང་ཉོས་མེད་

པ་ཤེས་རོགས་བྱུང་།	གང་ལྟར་ཡང་།	དེའྱི་སབས་སུའང་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་

མྱི་སེབས་གབས་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ།	སྱི་ཀོཌ་ལེནྜ་གྱི་མྱི་དེ་ཚོ་གསང་སྤོད་

ཅྱིག་གྱི་ནང་འཚངས་ནས་བསྡད་པ་དང་།	གསང་སྤོད་གཞན་དེར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་

མྱི་རྣམས་འཛུལ།	དེ་ནས་སྱི་ཀོཌ་ལེནྜ་གྱི་མྱི་གཅྱིག་ཕྱིར་དོན་ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་

མྱི་ལྔ་ཡོད་སའྱི་གསང་སྤོད་ཀྱི་སོ་བརྡུངས་ནས།	འཛིན་བྱང་སྟོན་དང་།	ཞེས་

བཤད།	འཛིན་བྱང་དེ་སོའྱི་འོག་ནས་བཏང་བ་དང་།	དེ་ཡར་བངས་ནས་ལམ་

སང་རོགས་པ་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་གསང་སྤོད་ཀྱི་སོ་བརྒྱབས་ཏེ་བསྡད་དོ།	།

༢༽ མཛུབ་མོ་ནོར་བར་གོན་ནས།

གོགས་པོ་དང་པོས།	རྒྱ་གར་འདེན་མ་ཌྱིམྤལ་ཀ་པྰ་ཌྱི་ཡྰ་ཡྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་

ནའང་མོ་རང་སོ་སོའྱི་ཁམས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ལྷན་དུ་ཆང་ས་

བརྒྱབས་པར་སྟོན་གྱི་ཡོད།	ཅེས་བཤད།	

གོགས་པོ་གཉྱིས་པས།	ག་འད་བྱས་ནས།	ཞེས་དྱིས་པར།

གོགས་པོ་དང་པོས།	མོས་ཆང་སའྱི་ཚིགས་ཁེབས་དེ་མཛུབ་མོ་ནོར་བར་

གོན་ནས་སྟོན་གྱི་ཡོད།	ཅེས་ལན་བཏབ་བོ།	།

སྒྲུང་རྩོམ།

འདོན་ཐེངས་སོན་མའྱི་འཕྲོས་་་

བུ་ཀོལ་ཏོའྱི་སྒྲུང་། གཉྱིས་པ།
ངག་དབང་དབང་མོ། བདེ་སླར་སླི་ཝླི་པླི་སློབ་དགེ

ཡང་གང་འཚམས་ནས་བུ་ཀོལ་ཏོས།	ཨ་ཅག་ང་ཁ་སོམ་གྱི་འདུག་ཟེར།	བུ་

མོས་ཆུ་ནྱི་འཁགས་བག་ཐེབས་ཡོད།	གཉེར་ཚང་ནང་ཕྱིན་ནས་ཐོག་ལ་སལ་

པའྱི་སྦྲང་རྱི་ཐུངས་ཤོག་ཟེར།	ཁོས་སྦྲང་རྱི་ངོམས་པར་བཏུང་ནས་མགོ་གཡུག་

གཡུག་བྱས་ཀང་ད་དུང་སྦྲང་རྱི་མར་ཐོན་ཡོང་བས་ཁ་གདངས་ནས་བསྡད།	སྦྲང་

རྱི་རོགས་རེས་ཁོས་ད་འགྱིགས་སོང་ཟེར་ནས་ཉལ་དུ་ཕྱིན།	བུ་མོས།	ཁོད་ཀྱི་

ལུས་པོ་རོན་ཆག་ཆག་འདྱི་འད་ཅྱི་ཡྱིན་དྱིས་པར།	བུ་ཀོལ་ཏོས།	ངའྱི་གཟུགས་

པོ་ཡོངས་རོགས་སྦྲང་རྱི་རེད།	ཉྱིན་དགུང་མྱི་ཚོས་མགོ་གཡུག་གཡུག་བྱེད་དུས་

སྦྲང་རྱི་ཆད་འགོ་ཡྱི་འདུག	ད་ལྟ་ངས་མགོ་ག་ཚོད་གཡུགས་ཀང་སྦྲང་རྱི་ཐོན་

ཡོང་གྱི་འདུག	བྱས་ཙང་ངས་ཁ་གདངས་གདངས་པར་བསྡད་ཡྱིན།	ད་གཞྱི་ནས་

ཆད་སོང་ཟེར།	བུ་མོས།	ལྐུགས་པ་ཀོལ་ཏོ་ཁོད།	ཉྱིན་མོ་གདུང་མའྱི་སྟེང་དུ་མྱི་

གཅྱིག་གྱིས་སྐལ་པའྱི་ཁ་བཟུང་བསྡད་ཡོད་ཙང་།	འཐུང་མྱི་ཚོས་མགོ་གཡུག་

དུས་རྐྱལ་པའྱི་ཁ་སྡོམ་གྱི་ཡོད།	ད་ལྟ་ཁེད་རང་གཅྱིག་པོ་ཡྱིན་དུས་སྦྲང་རྱི་

འགྱིག་ན་རང་གྱི་ལག་པས་རྐྱལ་པའྱི་ཁ་བསྡམ་དགོས།	ད་འོ་ན་ཁེད་རང་ལུག་

གྱི་ལྷས་རའྱི་ནང་སོང་ནས་ས་ལ་འགེ་ལོག་རྒྱོབས་ཤོག	ལུག་གྱི་རྱིལ་མ་དང་ས་

རྡུལ་གྱིས་སྦྲང་རྱི་སམ་འགོ་ཡྱི་རེད་ཟེར་བ་ལྟར།	ཁོས་དེ་ལྟར་བྱེད་སབས་ཐང་

ཆད་ནས་དེ་རང་དུ་གཉྱིད་ཤོར།	ཁོའྱི་ལུས་ལ་ལུག་གྱི་རྱིལ་མ་དང་སའྱི་རྡུལ།	

ལུག་གྱི་སྤུ་སོགས་འབྱར།	

	 དེའྱི་མཚན་མོར་རྐུན་མ་མྱི་གསུམ་ཁ་མཐུན་ནས་མྱི་ཚང་དེའྱི་ནང་

ཆང་ས་ཡོད་པས་མྱི་ཚང་མ་ར་བཟྱི་ནས་གཉྱིད་ཤོར་ཚོད་རེད།	ང་ཚོ་ལུག་རྐུ་

རུ་འགོ་ཟེར་ནས་ལུག་ལྷས་ནང་འཛུལ།	ནག་ཁུང་ནང་ལག་ཉུལ་རྒྱག་སབས།	

རྐུན་མ་གཅྱིག་གྱི་ལག་པ་བུ་ཀོལ་ཏོའྱི་ཐོག་ཏུ་སེབས།	རྐུན་མ་དེས་རོགས་པ་

གཞན་གཉྱིས་ལ།	འདྱི་རུ་ལུག་རྒྱགས་པ་རྱིལ་རྱིལ་མཇུག་དུམ་གཅྱིག་འདུག	

རྭ་ཅོ་ཡང་མྱི་འདུག	འདྱི་འཁྱིད་འགོ་ཟེར་ནས་སེ་ལ་ཐག་པ་བརྒྱབས་ནས་ཁྱིད་

ཕྱིན།	བུ་ཀོལ་ཏོས་ཀང་ལུག་ནང་བཞྱིན་རྐང་ལག་བཞྱི་ཀ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་

ཕྱིན།	གང་འཚམས་ནས་རྒྱུག་ཆུ་ཞྱིག་གྱི་འགམ་དུ་སེབས།	རྐུན་མ་གསུམ་པོས།	

མགོགས་པོ་མ་འགོ་ན་ནམ་ལང་གྱི་རེད།	ལྷམ་ཕུད་ནས་ཆུ་བརྒལ་འགོ་ཟེར་ནས་

རང་རང་གྱི་ལྷམ་ཕུད་སབས།	བུ་ཀོལ་ཏོས།	ང་ཡང་ལྷམ་འབུད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་

བར།	རྐུན་མ་གསུམ་པོས་ཁོ་ལུག་མྱིན་པར་མྱི་ཡྱིན་པ་ཤེས།	ད་ཁོ་བསད་ན་

མ་གཏོགས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཁོ་གསོད་གབས་བྱེད་སབས།	བུ་ཀོལ་

ཏོས།	སྐུ་མཁེན་ང་མ་གསོད་རོགས།	ང་ནྱི་མྱི་ཚང་འདྱིའྱི་མག་པ་བུ་ཀོལ་ཏོ་ཡྱིན་

ཟེར་བ་ན།	རྐུན་མ་གསུམ་པོས།	ཁོ་ནྱི་ཀོལ་ཏོ་ཡྱིན་པས་སྐོན་མེད་ཟེར་ནས་མ་

བསད་པར།	འོ་ན་ཁོད་རང་གྱིས་ང་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་རྐུ་མ་རྐུ་རོགས་བྱོས།	མཚན་

ལ་ང་ཚོ་གསུམ་ཁང་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡྱིན།	ཁེད་རང་མག་པ་ཡྱིན་ཙང་ནང་

དུ་སྡོད།	ང་ཚོས་ཐོག་ནས་སྒེ་མོ་སྟོང་པ་མར་གཏོང་དུས།	ཁེད་རང་གྱིས་དེའྱི་

ནང་ཅ་ལག་གནད་ཆེ་བའྱི་རྱིགས་བླུགས་ཤོག་ཟེར་བ་ལྟར།	ཀོལ་ཏོས་ཁས་ལེན་

བྱས་ཏེ་ནང་དུ་ལོག	

	 སང་ཉྱིན་དེར་རྐུན་མ་ཚོས་སྒེ་མོ་སྟོང་པ་མར་བཏང་ནས་ཅང་མ་

འགོར་བར།	བུ་

ཀོལ་ཏོས་ཐག་

པ་ཡར་འཐེན་

དགོས་པའྱི་

བརྡ་བཏང་པ་

ན།	ལྱིད་ལོད་

ལ་བལྟས་ན་

ཅ་ལག་གནད་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཡོད་པ་འད་ཟེར་ཞྱིང་ཡར་འཐེན།	དེ་ནས་སྒེ་ཁ་

ཕེ་སྟེ་ལྟ་དུས་དེའྱི་ནང་ཅ་ལག་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པར་བུ་ཀོལ་ཏོ་ཁོ་རང་འཛུལ་ཡོད་

པ་མཐོང་བ་ན།	རྐུན་མ་གསུམ་པོས།	ད་ཁོ་བསད་ན་མ་གཏོགས་ར་བ་ནས་

འགྱིགས་མ་སོང་ཟེར་ནས་ཁང་པའྱི་ཐོག་ནས་གཡུག་གབས་བྱེད་སབས།	ཁོས་

ང་མ་གསོད་རོགས་ཞེས་སད་ཤུགས་ཆེན་པོ་བརྒྱབས་པས།	མྱི་ཚང་མ་གཉྱིད་

སད་དེ་རྐུན་མ་རྣམས་འཇུས།	དེ་ས་ཡུལ་དེའྱི་ཟོག་དང་སོ་ཕྱུགས་མང་པོ་རྐུ་

ཤོར་ཡོད་ཀང་།	རྐུན་མ་སུ་ཡྱིན་མྱི་ཤེས་པའྱི་སབས་དེར།	ད་ལན་བུ་ཀོལ་

ཏོའྱི་གེན་རགས་ཀྱིས་ཡུལ་དེའྱི་ནང་གྱི་རྐུན་མ་འཇུ་ཐུབ་པར་བརེན།	དེ་ནས་

བཟུང་ཡུལ་མྱི་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་བུ་ཀོལ་ཏོ་སྤང་ཤོས་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་དང་

བསགས་བརོད་ཚད་མེད་བྱས་སོ།།	།།

བདུད་དེས་ཞྱི་མྱི་ལ་སེ་ལེན་གང་བཟང་བཟང་བྱས་ནས།	རྒྱལ་ཁང་ལ་སེབས་

དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་དྱིས་པར།	ཞྱི་མྱིས་མགོ་སྒུར་སྒུར་ངང་གུས་འདུད་ཞུས་

ནས།	ང་ལ་མྱི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བཤད་བྱུང་ལ།	ཁེད་རང་ལ་རང་ཉྱིད་སོག་

ཆགས་འད་མྱིན་ས་ཚོགས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་ནུས་མཐུ་ཡོད་རེད་

ཟེར་གྱི་འདུག		དཔེར་ན།	ཁེད་རང་ཕལ་ཆེར་འདམ་སེང་ལའང་སྒྱུར་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད་པ་འད།	ཞེས་བཤད་པར།	

བདུད་དེས།	དེ་ཕལ་ཆེར་བདེན་པ་རེད།	ངས་བསྟན་ཆོག		འདམ་སེང་ལ་ལྟོས་

ཤྱིག		ཅེས་གཤྱིས་ཀ་རྩུབ་མདོག་ངང་བཤད།	དེ་ནས་ཁྱུག་ཙམ་རེས་ལ་ཞྱི་

མྱིའྱི་མདུན་དུ་འདམ་སེང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བསྒྱུར་ནས་ལངས་ཡོད་སྟབས་ཞྱི་

མྱི་ཅུང་འདོགས་པ་རེད།	

འོན་ཀང་ཞྱི་མྱིས་སྱིང་སྟོབས་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་སེངེ་དང་ལྷན་དུ་ས་དང་ས་གཉྱིས་

ཐུག་གབས་ངང་།	རྒྱལ་པོ་མཆོག		ཁེད་རང་བརྱིད་རྔམ་ཆེ་བ་ལ།	ད་དུང་གོ་ཐོས་

ལ།	ཁེད་ཀྱི་སྒྱུ་མའྱི་ནུས་མཐུ་དེ་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག		འོན་ཀང་

ངས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག		ཅེས་ཅུང་འདར་སྱིག་སྱིག་ངང་བཤད་པ་

ན།	ཞྱི་མྱི་ཁོད་རང་གྱིས་ག་རེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད།	ཅེས་སེངེར་བསྒྱུར་པའྱི་བདུད་

དེས་ངར་སད་བརྒྱབས།	

	 དེ་ནས་ཞྱི་མྱིས།	ངས་ཁེད་རང་སོག་ཆགས་ཆུང་ཤོས་ལའང་སྒྱུར་

ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་གོ་མོང་།		དཔེར་ན།	ཙི་ཙི་ལ་བསྒྱུར་

ཐུབ་པའང་གཅྱིག་རེད་དེ།	དེ་ཁེད་རང་གྱི་ནུས་མཐུས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་

གྱི་འདུག	ཅེས་གདེང་སོབས་ངང་བཤད་པར།	ངས་ཕོད་ཀྱི་མ་རེད་ཨེ།	ཞྱི་མྱི་གེན་

རགས་ཅན་ཁོད།	ལྟོས་ཤྱིག		ཅེས་བདུད་དེས་ངར་སད་བརྒྱབས། ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

མཚར་གཏམ་

༄༅ལྷམ་ནང་གི་ཞི་མི་།།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།
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ཨཀ་བར་དང་བྱིར་བལ།
བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤླིས་ཀླིས་བསྒྱུར།

༤༽ རྒྱལ་པོ་ངོས་འཛིན།

༄༅།	 །བྱིར་བལ་རྱིག་པ་སྤང་པོ་ཡོད་པའྱི་སན་གགས་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་

འགྲུལ་པ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་ཁབ་ཡོད།	 དེའྱི་སབས་སུ་ཨཀ་བར་ལ་པར་ཤྱི་ཡའྱི་

རྒྱལ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་གོགས་པོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད།			ཁོས་བྱིར་བལ་གྱི་རྱིག་རལ་

སོར་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་གོ་མོང་ཡོད།	 	ཐེངས་གཅྱིག་ཁོས་བྱིར་བལ་རང་

གྱི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་མགོན་འབོད་བྱས་པ་རེད།	 དེ་ས་བྱིར་བལ་གྱིས་པར་ཤྱི་

ཡའྱི་རྒྱལ་པོ་ནམ་ཡང་མཇལ་མོང་མེད།	སབས་དེར་ཁོ་ཕོ་བྲང་ནང་ལ་འཛུལ་

བ་དང་།	 	 ཁོ་པས་མྱི་བདུན་གོན་ཆས་གཅྱིག་པ་དང་།	 དབུ་རྒྱན་གཅྱིག་པ།	

བཞུགས་ཁྱི་གཅྱིག་པའྱི་སང་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་མཐོང་།	 ཁོ་ཚོའྱི་ནང་ནས་

གཅྱིག་རྒྱལ་པོ་ཡྱིན་པ་རེད།	 དེ་ནྱི་བྱིར་བལ་སྤང་གྲུང་དོད་པོ་ཡོད་པ་ཡོངས་

སུ་གགས་ཀང་པར་ཤྱི་ཡའྱི་བཙན་པོས་ཉམས་ཚོད་ལེན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གོ་སྒྱིག་

དེ་ལྟར་བྱས་པ་རེད།

	 དེ་ནས་བྱིར་བལ་ཕོ་བྲང་གྱི་ནང་དུ་འཛུལ་མ་ཐག	 ཀ་རེ་ཀོ་རེ་གང་

ཡང་མེད་པར་ཐད་ཀར་བཙན་པོའྱི་དྲུང་དུ་བཅར་ཏེ་གུས་འདུད་ཞུས།		དེ་ལྟར་

མཐོང་ནས་རྒྱལ་པོ་རྦད་དེ་ཧ་ལས་ཏེ།	 	 ངས་ཁེད་རང་རྱིག་པ་སྤང་པོ་ཡོད་

པའྱི་སོར་ལ་དེ་ས་གོ་མོང་ཡོད།	ད་ལན་ངས་མྱིག་གྱིས་དངོས་སུ་མཐོང་སོང་།	

ཁེད་ཀྱིས་ང་འད་བར་རྫུན་ཆས་སྤས་པའྱི་མྱི་དེ་ཚོའྱི་དཀྱིལ་ནས་ང་གང་འད་ངོ་

ཤེས་སོང་ངམ།	ཞེས་རྒྱལ་པོས་བྱིར་བལ་ལ་དྱིས་པ་ན།	བྱིར་བལ་གྱིས་འཛུམ་

མུལ་ཙམ་བྱས་ནས།	 མྱི་དབང་རྒྱལ་པོ་མཆོག	 ངས་ཁེད་ཀྱི་གདེང་ཚོད་ཆེ་

བའྱི་གདོང་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ནས་ཤེས་སོང་།	དེ་བཞྱིན་ང་ཕོ་བྲང་གྱི་ནང་དུ་ཡར་

འཛུལ་དུས་ཁེད་ཀྱིས་ང་ལ་གཟྱིགས་བཞྱིན་པ་མཐོང་བྱུང་།	 འོན་ཀང་ཁེད་ཀྱི་

རྫུན་ཆས་སྤས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁེད་ལ་ལྟ་བཞྱིན་འདུག་པ་མ་ཟད།	ཁེད་ཀྱི་རྫུན་

ཆས་སྤས་པ་རྣམས་དང་མྱི་འད་བར་ཁེད་ཉྱིད་གདེང་ཚོད་ཆེ་ཞྱིང་བག་ཕེབས་

ངང་བཞུགས་འདུག		ཅེས་ཟེར།

	 ཁོའྱི་ལན་དེ་ལ་པར་ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་པོ་དགའ་པོ་བྱུང་ནས་བྱིར་བལ་

ལ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོས་འཐམས་པ་དང་།	 དེ་ནས་ཕན་ཚུན་ཁྱུག་ཙམ་རྱིང་

བཀའ་མོལ་གནང་རེས།		རྒྱལ་པོས་བོན་ཆེན་གཅྱིག་བོས་ཏེ།	ཁོང་ལ་པར་ཤྱི་

ཡའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བྲང་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་བཀའ་བཏང་།	བོན་ཆེན་

གྱིས་བྱིར་བལ་ལ་ཕོ་བྲང་གྱི་ཁུག་ཀོག་རེ་རེ་བཞྱིན་བསྟན་པ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་

པོའྱི་གསང་སྤོད་ཀང་བསྟན།	 ཡ་མཚན་པ་ཞྱིག་ལ།	 རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱི་སྐུ་

པར་ཡོད་པའྱི་པར་སྒོམ་ཞྱིག་གསང་སྤོད་ཀྱི་གང་ལ་སྦྱར་ཡོད།		སྤང་གྲུང་ལྡན་

པའྱི་བྱིར་བལ་གྱིས་མྱི་འོས་པའྱི་ས་ཆ་དེ་འད་བ་ཞྱིག་ལ།	 ཨཀ་བར་གྱི་པར་

བསྟན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པ་རེད།	པར་ཤྱི་ཡ་རྒྱལ་པོས་བྱིར་བལ་གྱི་

བཟོད་བསན་ལ་ཉམས་ཚོད་ལེན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རང་གྱི་བོན་པོ་ཞྱིག་ལ་བཀོད་

བྱུས་དེ་ལྟར་བཏང་བ་རེད།	 རྱིག་པ་རྣོ་བའྱི་བྱིར་བལ་གྱིས་པར་དེ་མཐོང་བ་

དང་།	 ཁེད་ཚོའྱི་རྒྱལ་པོས་གསང་སྤོད་ནང་དུའང་ཁད་དུ་འཕགས་པའྱི་གང་

ཟག་འདྱི་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་བརོད་པར།	 	 གཏམ་དེ་གོ་

ནས་བོན་པོ་ཁོ་རང་ཁ་སྐེངས་པོ་ཆགས།	

											དེ་ནས་ཕོ་བྲང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ལྟ་སོར་གྲུབ་རེས་རྒྱལ་པོའྱི་

འདུན་སར་ལོག་པ་དང་།	བོན་པོས་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་རྒྱལ་པོར་

སན་སེང་ཞུས་པས།	 	 རྒྱལ་པོ་ཁོང་ཁོ་ལང་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་དེ་བས་ཀང་གད་མོ་

གཏྱིང་ནས་ཤོར་བཞྱིན་དུ།	 	 ཨོ།	 བྱིར་བལ།	 ང་རང་དངོས་གནས་ཁེད་རང་

དང་ཐུག་པ་དགའ་པོ་ཞེ་དག་བྱུང་།	 མྱི་ཁེད་ནྱི་རྱིག་པ་སྤང་པོ་དང་སེམས་པ་

གུ་ཡངས་པོ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར།	 རང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་སྒྲུབ་

ཐུབ་པ་དང་།	 ཁ་གཏད་པར་གདོང་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཀང་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་

རེད་འདུག	ཅེས་གསུངས་པ་མ་ཟད།	རྒྱལ་པོ་ཐུགས་ཧ་ཅང་མཉེས་པོ་བྱུང་སྟེ་

བྱིར་བལ་ལ་བྱ་དགའ་ག་ནོམ་པ་གནང་བ་དང་།	 	ཉྱིན་ཤས་རྱིང་རྒྱལ་པོའྱི་སྐུ་

མགོན་དུ་བཞུགས་དགོས་པར་གསུངས་སོ།།	།།

ཆོས་ཀླི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའླི་མདོ།

༄༅།	 །མདོ་འདྱི་ནྱི་བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇྱིག་རེན་འདྱིར་ཐོག་མར་གསུངས་པའྱི་ཆོས་ཤྱིག་ཡྱིན།	 དེ་ཡང་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཉྱིད་དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་སོན་པའྱི་ལོའྱི་ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔའྱི་ཐོ་རངས་ལ་མངོན་པར་རོགས་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚུལ་བསྟན་ཀང་། ཟབ་ཞྱི་སྤྲོས་

བྲལ་འྲོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །བདུད་རྱི་ལྟ་བུའྱི་ཆྲོས་ཤྱིག་བདག་གྱིས་རྙེད། །སུ་ལ་བསྟན་ཀྱང་གྲོ་བར་མྱི་ནུས་པས། །མྱི་སྨྲ་ནགས་ཀྱྱི་དབུས་

སུ་གནས་པར་བྱ། །ཞེས་རང་ཉྱིད་ལ་ཐོབ་པའྱི་ཆོས་ཟབ་མོ་དེ་གཞན་གྱིས་རོགས་དཀའ་བར་དགོངས་ཏེ་ཆོས་མ་གསུངས་པར་ཞག་ཞེ་དགུའྱི་རྱིང་བཞུགས་

པར་མཛད།	

	 དེ་ནས་ཕོགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་ནས་ཕེབས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་།	 དཀར་ཕོགས་སྐོང་བའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བར་

གསོལ་བ་བཏབ་ཅྱིང་།	ལྷག་པར་དུ་ལྷ་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱིས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་དུང་དཀར་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ་ཕུལ་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་

བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱིན་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ནས།	བོད་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཚེས་བཞྱིའྱི་ཉྱིན་ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིའྱི་དང་སོང་ལྷུང་བ་རྱི་དྭགས་ཀྱི་གནས་སུ་འཁོར་ལྔ་

སྡེ་བཟང་པོ་ལ་བཀའ་དང་པོ་བདེན་པ་བཞྱིའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བར་མཛད།	

	 ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དེ་ཉྱིད་སོར་སྟངས་ནྱི།	བདེན་པ་བཞྱི་ལན་གསུམ་བཟླས་པ་སྟེ།	 (བདེན་བཞྱིའྱི་ངོ་བོ་ལ་བཟླས་པ་དང་།	བྱ་བ་ལ་བཟླས་པ།	བྱ་

བའྱི་འབྲས་བུ་ལ་བཟླས་པ།)	 རྣམ་གངས་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་བསོར་བར་མཛད་དེ།	 སྡུག་བསལ་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་དང་།	 ཀུན་འབྱུང་འཕགས་པའྱི་

བདེན་པ་དང་།	འགོག་པ་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ།	ལམ་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་ཞེས་ངོ་བོ་ལ་བཟླས་པ་དང་།	སྡུག་བསལ་ཤེས་པར་བྱ།	ཀུན་འབྱུང་སང་བར་

བྱ།	འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ།	ལམ་བསོམ་པར་བྱ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་བཟླས་པ་དང་།	སྡུག་བསལ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ་ཤེས་པར་བྱར་མེད།	ཀུན་འབྱུང་སང་བར་བྱ་སྟེ་

སང་བར་བྱར་མེད།	འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ་སྟེ་མངོན་དུ་བྱར་མེད།	ལམ་བསོམ་པར་བྱ་སྟེ་བསོམ་པར་བྱར་མེད་ཅེས་བྱ་བའྱི་འབྲས་བུ་ལ་བཟླས་པ་བཅས་སོ།	།	

	 མདོ་འདྱི་པཎྱི་ཏ་ཨཱནནྡ་ཤྲྱི་དང་།	 ལོ་ཙ་བ་ཤཱཀའྱི་དགེ་སོང་ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས།	 རང་ཉྱིད་ཀྱི་གདན་ས་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་

དཔལ་ཐར་པ་གྱིང་དུ་བསྒྱུར་ཅྱིང་ཞུ་དག་མཛད་དེ་གཏན་འབེབས་གནང་།	

	 མདོ་འདྱི་ཉྱིད་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོར་མ་གཏོགས་ཀང་།	 ཕྱིས་སུ་བསྒྱུར་པ་རྣམས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གང་ཡྱིན་དང་།	 ས་འགྱུར་དང་ཟློས་པ་ཡོད་མེད་

སོགས་མ་བརགས་པར་སར་ནས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གེགས་བམ་གྱི་གཤམ་དུ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བཀོད་པ་ལྟར།	 སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་དུའང་སར་བཞྱིན་དེ་ལྟར་

གནང་སྟེ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཤམ་དུ་བཀོད་ཡོད།།	།། ་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅།།ཨ་ལད་པད་ཀོ༌དགའ་ཤོས།།

བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤླིས་ཀླིས་བསྒྱུར།

ཁྱུག་ཙམ་རེས་ལ་སོབ་གྲྭ་ནས་སོབ་ཕྲུག་འཐོན་འགོ་ཚུགས།	 	 	 དེ་

བཞྱིན་འཁགས་པ་བྱེ་རྱིལ་གྱི་འདེན་འཁོར་ཞྱིག་ཀང་སྒ་དབྱངས་སྒོག་

གྱིན་སེབས།		བེལ་ལཱ་དཔེ་ཁུག་ལྱིང་ལྱིང་འཁེར་བཞྱིན་རྒྱུག་ཡོང་སྟེ།	

ཨ་མ་ལགས།	 ང་ཚོ་ལ་འཁགས་པ་བྱེ་རྱིལ་རག་གྱི་རེད་དམ།	 ཞེས་

དྱིས་པར།	 ཨ་མས་མོ་ལ་འཁགས་པ་བྱེ་རྱིལ་གཉྱིས་རག་པའྱི་སོར་

མོ་སྤད།				ཇཽ་ཁ་ཆུ་འཛར་འཛར་གོད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་།	འཁགས་པ་བྱེ་

རྱིལ་གང་ཚང་ཟ་རྒྱུ་རག་མེད།	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	དེ་ནས་ནང་ལ་ལོག་པའྱི་སབས་སུ་འདྲུད་འཁོར་གྱི་

གཞོགས་ལ་ཌེབ་ཀྱིས་ཇཽ་ལ་འཁགས་པ་བྱེ་རྱིལ་སྤོད་ཀྱིན་ཕྱིན་པ་

རེད།	 	 	 	ཇཽ་ཡྱིས་རྐང་པ་བརྡབས་ཏེ་ད་དུང་མང་པོ་དགོས་ཞེས་སད་

ཅོར་བརྒྱབས་པ་རེད།

											 དགོང་དོའྱི ་ཁ་ལག་སབས་སུ་ཇཽ ་

ཁུ་སྱིམ་མེར་བསྡད།	 	 ད་དུང་གཟུགས་པོ་འཁྲུད་པའྱི་

སབས་སུ་དེ་བས་ཀང་ཁུ་སྱིམ་མེར་བསྡད་པ་རེད།						

དེ་ནས་ཉལ་ཁར་ཁོས་ཨ་ལད་པད་ཀོ་‘ཌོ་གར་’དགོས་

ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ལབ།			འོན་ཀང་ཌོ་གར་མཐོང་སར་མེད།		

	 དེ་ནས་ཨ་མས་ཉལ་ཁྱིའྱི་འོག་ཏུ་བལྟས་ཀང་མ་

རེད།	 དེའྱི་རེས་ལ་ཆ་སམ་གྱི་

རྒྱབ་དང་།	 	 ཐབ་ཚང་ནང་།

སས་འཛེག་གྱི་འོག་བཅས་

སུ་བཙལ་པ་རེད།	 	ཌེབ་ཀང་

བོ་འཚབ་ངང་སས་འཛེག་གྱི་

རྡོའྱི ་ཀ་ཐུང་གྱི་དབར་ནས་

བལྟས་བསྡད་ཡོད་ལ།	 ཇཽ་

ཡྱིས་ཉལ་ཁྱིའྱི་ལྕགས་ཁའྱི་

དབར་ནས་བལྟས་བསྡད་

ཡོད།	 དེའྱི་སབས་སུ་བེལ་ལཱ་

ཡྱིས་ཀང་འཚོལ་རོགས་བྱས།	མོས་སོ་སོའྱི་རེད་ཆས་སམ་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་

མདོག་ཁ་པོ་རེད་བསམས་ཏེ།		དེར་བསོགས་ཀང་མ་རེད། ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤོད།  
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།



༄༅།	།སོན་བྱིར་བ་རྱི་ཞེས་པའྱི་ལུང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་

ཡོད།	ལུང་པ་དེའྱི་ཡུལ་ལོངས་ཧ་ཅང་སྱིང་རེ་པོ་ཡོད།	

ཡུལ་དེར་རྒྱལ་པོ་སུ་དྷྱིར་དང་རྒྱལ་མོ་ཤཱནྱི་ཞེས་པ་ཞྱིག་

ཡོད།	ཁོང་གཉྱིས་སྱིང་རེ་ཆེ་ཞྱིང་སེམས་བཟང་པོ་ཡོད།	

རྒྱལ་པོ་སུ་དྷྱིར་ནྱི།	མྱི་གཞན་ལ་སྦྱྱིན་པ་གཏོང་རྒྱུར་དགའ་པོ་

ཞེ་དག་ཡོད།	ཉྱིན་གཅྱིག་ཡུལ་དེའྱི་དུས་ཆེན་ར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་

གྱི་སབས་རྒྱལ་པོས་མྱི་སེར་ཡོངས་ལ་གསེར་དངུལ་གྱི་སྦྱྱིན་

པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཏང་།	

དུས་ཆེན་དེའྱི་ཉྱིན་བཙུན་མོ་ཤཱནྱི་ལ་སས་ཤྱིག་འཁྲུངས་

པ་རེད།	སས་འཁྲུངས་པའྱི་དུས་ནམ་རྒྱུན་དང་མྱི་འད་བར་

གནམ་སོ་ཐྱིང་ངེར་བསྟན།	

དན་ཁ།

འདྱི་ནྱི་ནགས་ཀྱི་སྱིབ་ཏུ་སྐེ་བའྱི་འབྲས་བུའྱི་སན་གྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་

ཡྱིན།	དེའྱི་ལོ་མ་མཐུག་ཅྱིང་ཅུང་ཟད་རྩུབ་ལ་སྦར་དབྱྱིབས་འད་བའྱི་

རེ ་རྣོ ་ལ ་མཐར ་ཉག་

ཆུང་ཆུང་སོག་ལེའྱི་སོ་

འད་བ་དང་།	 གང་བུ་

ཟླུམ་རྱིལ ་ཚེར ་མས་

ཁབ་པ་སྱིན ་རེས་ཁ་

གདང་བ།	སྡོང་པོ་རྱིང་

ལ ་ འཁྱི ་ ཞྱི ང ་ སྐེ ་ བ །	

འབྲས་བུ་འཇམ་ཞྱིང་

ཁ་བོ་དན་རོག་དང་འད་བ་སྱིན།	 འདྱི་ནྱི་དན་ད་ལ་རྱིགས་གསུམ་

ཡོད་པའྱི་ཁོད་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན།

སྐེ་གནས།	 བོད་ལོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བའྱི་ནགས་གསེབ་དང་།	

བལ་ཡུལ།	འབྲུག་ཡུལ།	རྒྱ་གར་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བའྱི་ཡུལ་

གྲུའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	 ༢༠༠༠	 ཡས་མས་ཀྱི་ས་

བབ་ཅུང་དམའ་ཞྱིང་ཚ་དོད་ཆེ་བའྱི་རྱི་ཀླུང་གྱི་ནགས་གསེབ་དང་།	

གོང་གྱི་ཉེ་འགམ།	ལུང་ཤོར།	བྱེ་ཤས་ཆེ་བ།	ཆུ་འགམ་སོགས་སུ་སྐེ་

ཞྱིང་།	འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྐེ་བའང་ཡོད།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སོན་བྱེད་ཚུལ།	 ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་ནས་བཅུ་པའམ།	

འབྲས་བུ་སྱིན་མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་སམ་གསེད་བྱས་ནས་སན་ལ་

སྤོད་དགོས།	

བོད་སན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	 བོད་སན་དུ་ས་བོན་ནམ་འབྲུ་

གུ་སན་སྦྱོར་བྱས་པས་མ་ཞུ་བའྱི་ནད་དང་།	 ཕོ་བའྱི་ནད།	 དུག་ནད་

སོགས་དང་།	 དེ་མྱིན་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གསུམ་ནས་གང་རུང་

གཉྱིས་དང་ལྡན་པའམ་དེ་གསུམ་ཀ་འདུས་པའྱི་ནད་རྱིང་བཤལ་སྐྱུག་

བྱེད་ཐུབ།	

མྱིང་གཞན།	དན་ད་ཁ་བོ་དང་།		དྱི་ཟའྱི་ལག་པ་བཅས་ཟེར།	རྒྱ་གར་

གྱི་སད་དུ།	 ཨ་རཎྜྱི་(vj.Mh)ཞེས་པ་དང་།	 ཨྱིན་སད་དུ།	 ཀེས་ཊར་	

བྱྰིན་(castor	bean)ཞེས་འབོད་པ་ཡྱིན།		

དུར་བ།

དུར་བ་ཞེས་པ་ནྱི།	ལེགས་སྦྱར་སད་ཀྱི་དཱུརྦཱ་(nwoZk)ཞེས་པའྱི་ཟུར་ཆག་

སྟེ།	 འདྱི་དོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སྐེ་བའྱི་འབྲས་བུའྱི་སན་གྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་

ཡྱིན།	 དེའྱི་འདབ་མ་

དང་ངར་བ་ཕྲ་ཞྱིང་།

ར་བ་སྦོམ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་

རྱིང་བ་ཚིགས་མང་

བ།	 སེ་མ་སྨུག་པོ་

སྱིན་པ་ཡྱིན།	 རྩྭ་འདྱི་

ཉྱིད་བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་རས་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་ཤྱིག་ཡྱིན།	

སྐེ་གནས།	 བོད་ལོངས་དང་།	 རྒྱ་གར་སོགས་ཀྱི་ས་བབ་ཅུང་དམའ་

ཞྱིང་ཚ་དོད་ཆེ་བའྱི་བྱེ་ཤས་ཆེ་བའྱི་ས་གནས་སུ་སྐེ་བ་མང་ཞྱིང་།	

འདེབས་ལས་ཀང་བྱེད་པ་ཡྱིན།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སོན་བྱེད་ཚུལ།	 ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའམ་སྟོན་ཀའྱི་དུས་

ལ་ར་བ་བསོགས་ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་རེས་ར་ཕྲན་སོགས་འཕྲལ་ནས་

བསྱིལ་གྱིབ་ཏུ་བསམས་ནས་སན་ལ་སྤོད་དགོས།

བོད་སན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	བོད་སན་དུ་ར་བ་སན་སྦྱོར་བགྱིས་

པས་ལུས་སྟོབས་ཉམས་པ་དང་།	ཁག་ཤོར་གཅོད་ཅྱིང་།	སྡྱིག་པ་རྭ་
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