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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།

རྒྱལ་པོའྱི་བསམ་པར་གལ་ཏེ་གནས་ཚུལ་དེ་སྣང་མེད་བཞག་ན།	 ཉྱིན་གཅྱིག་

རང་ཉྱིད་ཀྱི་དབང་ཆ་ཡོངས་རོགས་ཁོའྱི་ལག་ཏུ་ཤོར་ཉེན་འདུག་བསམས་

ཏེ།	 རྱི་བོང་གནམ་རྱིབ་ཀྱི་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་ལངས་པ་རེད།	 ཁོས་བསམ་

བོ་ཡོད་རྒུ་བཏང་སེ།	 མཐར་ཀུན་བཟང་དོན་གྲུབ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ལོག་ཇུས་

ཤྱིག་བཤམས་པ་རེད།

ཉྱིན་གཅྱིག་རྒྱལ་པོས་ཀུན་བཟང་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་ཁང་དུ་བོས་ཏེ།	 ང་ལ་ནོར་བུ་འོད་

འབར་ཟེར་བ་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།	 ཁེད་ཀྱིས་ཀར་ཀོར་མེད་པར་དེ་ཉྱིད་འདྱིར་ཁེར་

ཤོག	ཅེས་བཀའ་ནན་པོ་བཏང་བ་ན།	ཀུན་བཟང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ནོར་བུ་འོད་འབར་

ནྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་དཀྱིལ་གྱི་རྱི་བོ་ཞྱིག་གྱི་རེར་ཡོད་པས་སུས་ཀང་ལེན་མྱི་ཐུབ་ལ།	སྔར་

མྱི་མང་པོ་ནོར་བུ་དེ་ལེན་དུ་ཕྱིན་ཀང་ཕྱིར་ལོག་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད།	ཅེས་ཞུས་པ་ན།

རྒྱལ་པོས་དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན།	ཁེད་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་དང་མོའྱི་མངལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཀ་

གསོད་རྒྱུའྱི་སྱིགས་ར་བསྐུལ་པས།	ཀུན་བཟང་དོན་གྲུབ་ཐབས་ཤེས་ཟད་དེ་བཀའ་གསུང་

དང་ལེན་ཞུ་དགོས་ཆགས།	 ནང་དུ་ལོག་ནས་རང་གྱི་བཟའ་ཟླར་གདམ་ཀ་དེ་ལས་ལྷག་

མེད་ཚུལ་དང་།	རང་ཉྱིད་ཕྱིན་རེས་སེམས་ཁྲལ་མྱི་དགོས་པའྱི་མངག་ཆ་བྱས་ཏེ།	མྱིག་ཆུ་

དབང་མེད་དུ་ལྷུང་བའྱི་སྐོ་ལྷང་ལྷང་གྱི་དུས་ཤྱིག་རང་ཐོག་ཏུ་བབ།

དངུལ་གྱི་རྐང་གྱིང་ཟངས་གསེར་གྱི་རྒྱན་ཅན།

རྔ་བོ་ཆེ།

དུང་དཀར་གསེེར་དང་དངུལ་གྱི་གཤོག་པར་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཕྲ་ཅན།

ལྷ་ས་ཁུལ་གྱི་མགོན་ཁང་གྱི་སོ་རྒྱན་དཔེ་གསར་རྒྱས་སྤོས་ཅན།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅།།ནོར་བུ་འོད་འབར།།

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

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

མཐོང་བ་ཡྱིད་འཕྲོག །
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  ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                   ཕི་ལོ། ༢༠༡༥2

ཨ་མའི་ནོར་འཁྲུལ།
ཆབ་མདོ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།

༄།	།བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱིས་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའྱི་བཀའ་དྱིན་

རེས་དན་གྱི་རྐང་རེད་སོ་ལོའྱི་འགྲན་སྡུར་ལོ་ལྟར་རེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར།	དེའྱི་ནང་འཛུལ་

ཞུགས་བྱེད་མཁན་ལོ་རེ་བཞྱིན་ཇེ་མང་དུ་གྱུར་པ་མ་ཟད།	ས་གནས་ཁག་ནས་ལྟད་མོ་

ལྟ་མཁན་ཡང་ཇེ་མང་ཡོང་གྱི་ཡོད།	ལོ་གཅྱིག་རེད་འགྲན་དེ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ལ་རེ་རྒྱུ་

གཏན་ཁེལ་དོན་ལྟར།	རེད་འགྲན་གྱི་ཉྱིན་དང་པོའྱི་མཛད་སོའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་

བོ་བཀའ་སྤྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་གཉྱིས་དང་།	ས་གནས་གཞྱིས་འགོ		དེ་བཞྱིན་

གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་མཛད་

སོར་ཕེབས་ཡོད།	རེད་འགྲན་རུ་ཁག་རྣམས་ཐང་སེང་དུ་རུ་བསྒྱིགས་ཏེ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་

ཆེན་པོའྱི་རྒྱལ་གླུ་བརྱིད་ཉམས་ལྡན་པའྱི་ངང་ནས་བཏང་།	དེ་ནས་མཛད་སོའྱི་ཐོག་ལ་

ཕེབས་པའྱི་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པས་རེད་མོ་འདྱི་རྱིགས་རེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡྱིན་རབས་དང་།

དེ་བཞྱིན་རེད་མོའྱི་གོ་སྒྱིག་པ་རྣམས་ལ་གོ་སྒྱིག་གྱི་ལས་འགུལ་འདྱི་འད་གནང་བར་

བསྔགས་བརོད་དང་།	རེད་མོ་རེ་མཁན་རྣམས་ལ་ཡང་ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་ལྡན་

པའྱི་རེད་མོ་རེ་དགོས་པའྱི་བསབ་བྱ་སོགས་གནང་སེ་གསུང་བཤད་གྲུབ་མཚམས།		

སེ་ཚན་དང་པོའྱི་རུ་ཁག་ཅྱིག་དང་།	སེ་ཚན་གསུམ་པའྱི་རུ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་བར་ལ་རེད་

འགྲན་དང་པོ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།	

	 སྐབས་དེར་ལྟད་མོ་ལྟ་མཁན་རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་ཧ་ཅང་མང་པོ་སེབས་

ཡོད་ཅྱིང་།	སེ་ཚན་དང་པོའྱི་རུ་ཁག་ནང་ལ་ངོ་གདོང་རྒྱ་གར་འད་པོ་ཡོད་པའྱི་བུ་ཞྱིག་

ཀང་ཡོད།	དེ་ནས་རེད་མོ་རེ་བའྱི་སྐབས་སུ་སེ་ཚན་གསུམ་པའྱི་རུ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐོར་དང་

ལྟད་མོ་ལྟ་མཁན་བུ་མོ་དེ་ཚོས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས།	རྒྱ་གར་གྱི་བུ་དེ་ཁོགས་དང་།	རྒྱ་

གར་གྱི་བུ་དེ་

ཁོགས་དང་།

ཞེས ་སྐད ་

བརྒྱབས་པས།	

རུ་ཁག་དང་

པོའྱི་བུ་དེས་

སོ་ལོ་ལ་རོག་

ཐོ་ཞུ་རྒྱུ་བཞག་

སེ།	ཕྱིར་ཁ་

བསྐོར་ཏེ་བོད་པའྱི་བུ་མོ་དེ་ཚོའྱི་སར་ཕྱིན་ཏེ་བརོད་དོན།		འདྱི་ངའྱི་ནོར་འཁྲུལ་མ་

རེད།	ཨ་མའྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་ནས་བྱུང་བ་རེད།	བུ་མོ་ཁོད་རང་ཚོ་ཡང་གཟབ་གཟབ་

མ་བྱས་ན།	མ་འོངས་པར་ཕྲུ་གུ་ང་ནང་བཞྱིན་སྐེ་འོང་།	ཞེས་བརོད་པ་དང་།	བུ་མོ་དེ་

ཚོ་ངོ་ཚ་ཐག་ཆོད་ནས་ཁུ་སྱིམ་མེར་ལུས་སོ།།	།།

སྒྲུང་རྩོམ།

འདོན་ཐེངས་སོན་མའྱི་འཕོས་་་

ཉམ་ཆུང་ལ་ཐུབ་ཚོད་བྱས་འབྲས་རང་ཡུལ་

ནས་འགོ་དགོས་བྱུང་བ།
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ་བྱ་དུར་བཟང་པོ།

	 དེ་ནས་སོབས་ཤུགས་དང་ང་རྒྱལ་གྱི་དེགས་ཆེ་བའྱི་གླང་ཆེན་དག་

བྱེད་གཏུམ་པོས།	སྤན་མྱིག་ནྱི་ཟློག	 	རྣ་མཆོག་ནྱི་རེབ།	སྣ་རེ་ནྱི་སྦེང་།	ལག་

པ་རེབ།	ལུས་པོ་འགྱིང་ནས།	ཧ་ཧ།	རྱི་བོང་མཐེབ་རོག་ཙམ་ཁོད་ང་དང་རལ་

འགྲན་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ལབ་པ་མཚར།	སྔོན་གྱི་དཔེ་ལ།	བོངས་ཆུང་མྱི་དེ་འགྲོ་

འདུག་མང་།	།ཤེས་ཆུང་མྱི་དེ་ཁ་ཕོ་ཆེ།	།མྱི་ཤྱི་ཁར་རྱིག་པ་བེལ་འཚུབ་འཚུབ།།

ཁྱི་ཤྱི་ཁར་འདུར་རྒྱུག་ཧབ་རབ་རབ།	།ཞེས་པ་ལྟར།	ཁོད་ང་ལ་འགྲན་འདོད་

བྱེད་པ་དེ།	དུས་མྱིན་འཆྱི་བའྱི་སྔ་ལྟས་རེད།	བ་མ་ཡོད་ན་བསོམ་རན་དང་།	ཁ་

ཆེམས་ཡོད་ན་འཇོག་རན་རེད།	ད་ཁོད་ཀྱི་དགོས་དོན་ལྟར།	གཞེས་ཀྱི་ལྷ་ཉྱིན་

དཀར་པོ་ལ།	ཁོད་དང་ང་གཉྱིས་སོབས་དང་རལ་འགྲན་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན།	ཁོད་ལ་

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སོང་ན།	ང་ཚོ་གླང་ཆེན་གྱི་རྱིགས་ཡུལ་འདྱིར་བསད་མྱི་ཡོང་།	ང་

ལ་ཐོབ་སོང་ན་ཁོད་

རྱི་བོང་གཙོས་རྱི་

དྭགས་རྣམས་ཡུལ་

འདྱི་ནས་ཕྱིར་འབུད་

བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།	དེ་དོན་

དམ་ལ་གནས་པ་

དགོས།	ཞེས་སྐད་

ཤུགས་ཆེན་པོས་

སྨྲས་སོ།	།

	 དེ་ནས་

རྱི་བོང་དཔལ་ལྡན་

བཟང་པོས།	འོ་ལགས་སོ།	 །དེ་དོན་འགྱུར་བ་མེད་པར་གནས་དགོས་ལབ་ནས་

ཕྱིར་འོང་།	གཞེས་ཀྱི་ལྷ་ཉྱིན་དཀར་པོ་ལ།	གླང་ཆེན་ཁྱུ་མཆོག་རྣམས་འཚང་

ཁ་ཤྱིག་ཤྱིག	དེགས་པའྱི་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་ལྟད་མོ་ལ་ཟྱིང་།	རྱི་དྭགས་རྣམས་

ནགས་ཚལ་གྱི་གསེང་ནས་སེམས་ནང་འཇྱིགས་སྣང་དང་བོ་མྱི་བདེ་བའྱི་ངང་

ནས་བལྟའོ།	 །སྐབས་དེར་སང་ལོངས་སྔོ་ལང་བདེ་ཞྱིང་ཡངས་པའྱི་དཀྱིལ་དུ།	

གླང་ཆེན་དག་བྱེད་གཏུམ་པོ་ནྱི།	གཡོན་ཟུར་འགྱིང་པའྱི་ཕུབ་མོ་ནྱི་ཟུར།	གཡས་

ཟུར་འདེབས་པའྱི་བྱ་ལག་ནྱི་ཕྱུང་།	མྱིག་ནྱི་ཟློག	རྣ་མཆོག་ནྱི་རེབ།	སྣ་རེ་ནྱི་

སྦེང་ནས་སོབས་ཤུགས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་འབྱོར།	རྱི་བོང་དཔལ་ལྡན་བཟང་

པོ་སྤུ་མདོག་དཀར་བ་དང་།	ལུས་བོངས་ཆུང་བ།	མྱིག་ར་འཁྲུགས་པ།	ཞེ་ར་

སྤང་བ།	རྣ་མཆོག་ཀོང་བ།	ཁ་སྤུ་ཟྱིང་བ།	ལག་པ་ས་ལ་རེག་པའྱི་ཚུལ་དང་

བཅས་འབྱོར་རོ།	།དེ་ནས་ཁོང་གཉྱིས་དངོས་སུ་རལ་འགྲན་བྱས་སོ།	།

	 གླང་ཆེན་དག་བྱེད་གཏུམ་པོ་སོབས་ཤུགས་ཡོད་པའྱི་ང་རྒྱལ་དང་།

རྱི་བོང་གྱི་ཚོད་རྱིས་བྱས་བྱུང་བསམ་པའྱི་ཞེ་སང་གྱི་མེ་འབར་ནས།	ལུས་

ཤུགས་གང་ཡོད་ཀྱི་ས་ནས་གནམ་ལ་འཕག་ཅྱིང་།	རྱི་བོང་གསོད་རྒྱུའྱི་ཐབས་

བྱས་ཀང་།	རྱི་བོང་ནྱི་གཟུགས་བོངས་ཆུང་ལ་ལུས་ཤ་མཉེན་པ།	བོ་རྱིག་མྱུར་

བ་ཡོད་རྐེན།	དག་བྱེད་གཏུམ་པོའྱི་སུག་ལག་བཞྱིས་རོག་བརྱིས་གཏོང་རྱིས་ཀྱི་

དག་ཏུ་འཕགས་ཀང་།	རང་ཉྱིད་གཟུགས་སོབས་ཆེ་བ་དང་སེམས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་

ཆེ་རྐེན་ཤྱིན་ཏུ་ངལ་བ་ལས།	བསམ་དོན་གང་ཡང་མ་གྲུབ།	རྱི་བོང་གྱིས་དག་

བྱེད་གཏུམ་པོའྱི་ཕོགས་བཞྱི་སྐོར་བ་བསྐོར་པ་མ་ཟད།	སོ་འོག་ལ་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་

རྒྱུག་ལན་མང་བྱས་པར།	གླང་ཆེན་དང་རྱི་དྭགས་ཚང་མས་མཐོང་བས།	གླང་

ཆེན་དག་བྱེད་གཏུམ་པོས།	རྱི་བོང་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་

པའྱི་ཡ་མཚན་དང་བཅས།	རྱི་དྭགས་རྣམས་ནགས་ཚལ་གསེང་ནས་དངོས་སུ་

ཐོན་ནས་ལྟད་མོ་ལ་ཟྱིང་།	གླང་ཆེན་དག་བྱེད་གཏུམ་པོའྱི་ལུས་ཤ་ལྱིད་རྐེན་ངལ་

བ་དང་།	བསམ་དོན་མ་གྲུབ་པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱི་མེ་ཆེན་འབར་ནས།	དེ་རྱིང་རྱི་བོང་

ཁོ་ར་མེད་བཟོ་དགོས།	ཁོ་ངས་སོ་འོག་ལ་ཡང་ཡང་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱེད་ཀྱི་

འདུག	།ཁོ་ངས་སོ་འོག་ཏུ་འགྲོ་བ་དང་འོག་ཏུ་མནན་ཏེ།	དོན་སྱིང་རྣམས་ཕྱིར་

བཏོན་ནས་གསད་དགོས་བསམས་པ་རེད།	རྱི་བོང་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོས་དག་

བྱེད་གཏུམ་པོ་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀ་ཐང་ཆད་པ་ཤེས་ནས།	ཁོས་མཆོང་རྒྱུག་

དང་བཅས་མཐའ་ལ་སྐོར་བ་ལན་མང་བསྐོར་རེས་དག་བྱེད་

གཏུམ་པོའྱི་སོ་འོག་ལ་རྒྱུག་པ་དང་།	དག་བྱེད་གཏུམ་པོས་སོབས་

ཤུགས་གང་ཡོད་ཀྱིས་རྱི་བོང་གསོད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ས་ལ་བསད་པ་

རེད།	འོན་ཀང་རྱི་བོང་ལུས་མྱུར་བས་སོ་འོག་ཏུ་གནོན་མ་ཐུབ་

པར་སྐོར་བ་དང་བཅས།	དག་བྱེད་གཏུམ་པོའྱི་གཉའ་བར་བཞོན་

ནས།	འོ་ལགས་སོ།	།ཞེས་སྐད་ཆེན་པོས་སྨྲས་པ་དང་།	དག་

བྱེད་གཏུམ་པོ་ལུས་ཐང་ཆད་རྐེན།	ལམ་སང་ལང་མ་ཐུབ་པ་མ་

ཟད།	ང་རྒྱལ་གྱིས་ཅྱི་ཨང་ཞེས་སྐད་ཆེན་པོ་བརྒྱབས་པར་བརེན།	

གླང་ཆེན་རྣམས་དང་རྱི་དྭགས་ཡོངས་ཀྱིས་དངོས་གནས་རྱི་བོང་

དཔལ་ལྡན་བཟང་པོས།	གླང་ཆེན་དག་བྱེད་གཏུམ་པོའྱི་གཉའ་བ་

ནས་མནན་ཏེ་སྐེ་བཀག་ནས་གསོད་ཀྱིན་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་

ནས།	རྱི་དྭགས་ཚང་མས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོའྱི་ངང་དཔལ་ལྡན་བཟོང་པོ།	དག་

བྱེད་གཏུམ་པོ་ཁོ་ད་སོད་སོད་ཅེས།	དུས་གཅྱིག་ཏུ་འུར་སྒ་དང་བཅས་སྐད་འབོད་

བྱས་རྐེན།	གླང་ཆེན་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་འཇྱིགས་ནས་འུར་ལང་གྱིས་བོས་པ་དང་།

རྱི་དྭགས་ཚང་མས།	ད་རྒྱོབས་རྒྱོབས་སོད་སོད།	ཅེས་སྐད་འབོད་དང་བཅས་

རེས་སུ་རྒྱུག་པ་དང་།	གླང་ཆེན་རྣམས་དངངས་སྐྲག་གྱིས་འབོས་པའྱི་སྐབས་

འཚང་གའྱི་དཀྱིལ་ལ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་མནན་སེ་རྨས་སྐོན་མང་པོ་བྱུང་བས་རྱི་

དྭགས་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱབ་རྡུང་བྱས་བྱུང་བསམས་ནས།	གླང་ཆེན་རྣམས་ཡུལ་དེ་

ནས་བོས་སོང་བས།	དེ་ཉྱིན་ནས་བཟུང་རྱི་དྭགས་ཉམ་ཆུང་རྣམས་སྔར་བཞྱིན་ཞྱི་

བདེའྱི་ངང་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད།	རང་ཉྱིད་སོབས་ཤུགས་དང་ཁེངས་དེགས་

ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེ་ན་ཡང་།	དམན་པ་དང་ཉམ་ཆུང་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་ཐུབ་ཚོད་

བྱས་པའྱི་ལས་འབས་འདྱི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡྱིན།།	།།

རྒྱལ་པོ་དེ་གཞོན་ནུ་ཁོ་དང་ཁོའྱི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཆེན་པོར་དགའ་

པོ་ཞེ་དག་བྱུང་སེ།	རྱིང་པོར་མ་སོང་བར་ཀ་ར་བས྄་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་

དང་རྒྱལ་པོ་དེའྱི་སྲས་མོ་གཉྱིས་ཆང་ས་བརྒྱབས་པ་རེད།	དེ་ནས་ཀ་

ར་བས྄་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་སྲས་མོ་དེ་གཉྱིས་རྒྱལ་ཁང་དེར་སོས་

ཏེ་སྐྱིད་པོའྱི་ངང་བཞུགས་པ་རེད།	ཁེད་ཀྱིས།	དེ་ནས་ཞྱི་མྱི་དེ་ག་

རེ་བྱས་པ་རེད་དམ།	ཞེས་དྱི་སྲྱིད།	

ད་གཟོད་ཞྱི་མྱི་ཡང་དཔོན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཏེ།	སྐབས་སྐབས་ལ་

མ་གཏོགས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཙི་ཙི་འདེད་གཤར་གཏོང་རྒྱུ་མཚམས་

བཞག་པ་རེད།།	།།

མཚར་གཏམ་

༄༅ལྷམ་ནང་གི་ཞི་མི་།།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྒྱུར།

༌༌༌རོགས་སོ།།

སོན་པའྱི་གསུང་།

༄༅།།དགེ་སོང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས།།

བསྲེགས་བཅད་བརར་བའྱི་གསེར་བཞྱིན་དུ།				།

ལེགས་པར་བརག་ལ་ང་ཡྱི་བཀའ།													།

བང་བར་བྱ་ཡྱི་གུས་ཕྱིར་མྱིན།																	།

	 	 	 ཞེས་པ་ལྟར་ནང་ཆོས་ཁས་

ལེན་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་

པའྱི་ཆོས་ཁས་ལེན་བྱེད་སངས་མ་འཛོལ་བར་གནང་གལ།

༌༌༌རོགས་སོ།།
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ཨཀ་བར་དང་བྱིར་བལ།
བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

༦༽  ནེ་ཙོ་ཤྱི་བའྱི་སྙན་སེང་།

༄༅།	 །ཉྱིན་གཅྱིག་རྒྱལ་པོ་ནགས་ཚལ་དུ་ཁྱི་ར་རྒྱག་པར་ཕེབས་པའྱི་

ལམ་དུ།	 ཀོ་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཁོང་ལ་ནེ་ཙོ་སྱིང་རེ་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ན།	 རྒྱལ་

པོས་དེར་མཉེས་པོ་ཞེ་དག་གནང་།	 ཁོང་ཕོ་བང་དུ་ཕྱིར་འཁོར་རེས་རང་

གྱི་གཡོག་པོ་གཅྱིག་ལ་ནེ་ཙོ་དེར་ལྟ་རོག་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས་པའྱི་བཀའ་

བཏང་།	 	 	 ཁོང་གྱིས་མུ་མཐུད་དེ།	 “གཟབ་གཟབ་བྱོས་ལ།	 ནེ་ཙོ་འདྱི་ན་

མྱི་ཆོག	 	དེ་ལ་གཅེས་སྤྲས་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་བདེ་ཐང་ངང་སྐོང་ཐུབ་པ་བྱེད་

དགོས།	 གལ་ཏེ་ངའྱི་བརེ་གྲོགས་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་མྱི་སན་

པ་ཞྱིག་ངའྱི་མདུན་དུ་འཁེར་ཡོང་ན།	 ཁེད་ལ་སྲོག་ཐོག་གྱི་ཉེས་པ་གཏོང་

རྒྱུ་ཉག་ཅྱིག་ཡྱིན།”	ཞེས་གཡོག་པོར་ཉེན་བར་ནན་པོ་བཏང་གནང་།	

	 དེ་ནས་གཡོག་པོ་དེས་རྒྱལ་པོའྱི་ནེ་ཙོར་ལྟ་སྐོང་གང་ཡོང་ཅྱི་

ཡོང་བྱས།	 	 ཁོས་ནེ་ཙོ་སྣང་མེད་དུ་ནམ་ཡང་མ་བཞག	 འོན་ཀང་ཉྱིན་

གཅྱིག་གྱི་ཞོགས་པར་ཁོས་ནེ་ཙོ་དེ་ཉྱིད་ཤྱི་བ་མཐོང་

སྐབས།	ཁོའྱི་རྣ་བར་རྒྱལ་པོའྱི་སྱིགས་ར་དེ་ལྷང་ལྷང་

དུ་གྲགས་ཤྱིང་།	ཤྱིན་ཏུ་སྐྲག་ནས་འདར་སྱིག་ཤོར།	

ཁོའྱི་སེམས་ནང་།	གལ་ཏེ་ང་རང་རྒྱལ་པོའྱི་འགྲམ་དུ་

བཅར་ན།	རྒྱལ་པོས་ངའྱི་མགོ་བོ་གཅོད་རྒྱུ་ཉག་ཅྱིག་

རེད།	 ད་ཆ་སྲོག་ཉེན་དེ་ལས་སྐོོབ་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་

གཅྱིག་པུ་དེ་བྱིར་བལ་ལས་མེད་པ་དན་ཏེ།	བྱིར་བལ་

གྱི་གམ་དུ་བཅར་ནས་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཞུས་པ་ན།	

བྱིར་བལ་གྱིས་ཁོང་ལ་སེམས་གསོ་དང་སྦགས།	ཁོ་རང་ངོས་ནས་གནས་

དོན་དེར་རོག་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཁས་ལེན་བྱས།	

	 དེ་ནས་བྱིར་བལ་རྒྱལ་པོའྱི་མདུན་དུ་བཅར་ནས།	“ཀེ།	མྱི་དབང་

ཆེན་པོ།	 ཁེད་ཀྱི་ནེ་ཙོ་དེ་་་།”	 ཟེར་སྐབས།	 “ངའྱི་ནེ་ཙོར་གང་བྱས་སོང་

ངམ།”	ཞེས་རྒྱལ་པོས་བྱིར་བལ་གྱི་ཤོད་མཚམས་བཅད།	བྱིར་བལ་གྱིས་

དེའྱི་ལན་དུ།	“ཁེད་ཀྱི་ནེ་ཙོར་གང་ཡང་བྱས་མ་སོང་།	རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	

ཁོ་རང་་་”	ཟེར་དུས།	“ཁོ་ཤྱི་སོང་ངམ།”	ཞེས་རྒྱལ་པོས་ཡང་བསྐར་ནན་

པོར་དྱིས་པར།	“ག་པ་ག་པར།	ཕལ་ཆེར་ཁོ་ཆོས་ལ་ཞུགས་པ་འད།	ཁོས་

ཟས་མྱི་ཟ་བ་མ་ཟད་སྐད་ཆའང་ཤོད་ཀྱི་མྱི་འདུག	 ཁོས་མྱིག་གཉྱིས་ཀ་

བཙུམས་ནས་ཙོག་པུར་སོད་ཀྱིན་འདུག”	 ཟེར་བའྱི་བྱིར་བལ་གྱི་སྐད་ཆ་

རྣམས་གསན་རེས་རྒྱལ་པོ་རང་ཉྱིད་ནེ་ཙོར་གཟྱིགས་པར་ཕེབས་རྒྱུ་ཐག་

བཅད་པས།	བྱིར་བལ་གྱིས་རྒྱལ་པོར་ཕག་རོགས་ཞུས།	

	 རྒྱལ་པོས་ནེ་ཙོ་གཟྱིགས་མ་ཐག་ནེ་ཙོ་ཤྱི་ཟྱིན་པ་མཁེན་པ་ན།	

རྒྱལ་པོ་སྐུ་རླུང་བཞེངས་ཏེ།	“བྱིར་བལ།	ངའྱི་ནེ་ཙོ་ཤྱི་ཚར་འདུག	ཁེད་ཀྱིས་

ནེ་ཙོ་ཤྱི་བའྱི་རོ་དང་ཆོས་ལ་ཞུགས་པའྱི་ནེ་ཙོའྱི་དབར་ཁད་པར་མཐོང་གྱི་

མྱི་འདུག་གམ།	 མྱི་ཚོས་ཁེད་ལ་སྤང་གྲུང་དོད་པོ་ཟེར་དོན་ངས་ཤེས་མ་

སོང་།”	 ཞེས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་གསུངས་པར།	 དེ་མ་ཐག་བྱིར་བལ་

གྱིས།	 “རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	ཁེད་བདེན་ནོ།	 །འོན་ཀང་ངས་གནས་ཚུལ་དེ་

འད་ཞྱིག་རྒྱལ་པོར་སན་སེང་

ཇྱི་ལྟར་ཞུ་ཕོད་དམ།	 གལ་

ཏེ ་ངས་ཐད་ཀར་སན་སེང་

ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།	 ངའྱི་མགོ་བོ་

མྱི་གཅོད་དམ།”	 ཞེས་ཞུས་

པ་ན།	 རྒྱལ་པོས་ནེ་ཙོ་ལྟ་

མཁན་གཡོག་པོར་སྱིགས་

ར་བསྐུལ་པ་དེ་ལམ་སང་དན་

པར་བརེན།	དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་པོས་ཞལ་འཛུམ་ཙམ་གནང་སེ།	“བྱིར་བལ།	

ཁེད་དངོས་གནས་མྱི་རླབས་ཆེན་ཞྱིག་རེད་འདུག	 གནས་སངས་གང་འད་

ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་།	 རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕོགས་ལ་ཁ་བསྒྱུར་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་འདུག”	

ཅེས་བསོད་བསྔགས་གནང་བ་མ་ཟད།	བྱིར་བལ་གྱི་བོ་གྲོས་ལ་བརེན་ནས་

གཡོག་པོ་དེའྱི་སྲོག་སྐོབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ངོ་།།		།།

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརེགས་པ།

༄༅།	 །བཀའ་འགྱུར་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརེགས་པ་ཆེན་པོའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས།	 ཞེས་པ་འདྱི་ལ་ཡོངས་གྲགས་

སུ་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརེགས་པ་དང་།	 དཀོན་མཆོག་བརེགས་པ།	 དཀོན་བརེགས་ཞེས་མཚན་རྱིང་ཐུང་འགའ་ཤས་འབོད་སྲོལ་ཡོད་

ཅྱིང་།	 མདོ་འདྱི་ལ་ཐོག་མར་ལེའུ་སོང་ཕྲག་བརྒྱ་ཡོད་པར་གྲགས་ཀང་།	 སྔར་རྒྱ་གར་ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་དགྲ་ལན་གསུམ་བྱུང་

བའྱི་སྐབས་ཀྱི་མེའྱི་འཇྱིགས་པ་སོགས་ཀྱིས་ར་འཐོར་ཕྱིན་པའྱི་ལྷག་མ་སེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་ནང་བཞུགས་པ་ལྟར་ན་པོད་དམ་གླེགས་བམ་དྲུག་

དང་།	ལེའུ་	༤༩	ལས་མེད།	

	 གླེགས་བམ་ཁག་ཏུ་བམ་པོ་ཇྱི་ཙམ་བཞུགས་ཤེ་ན།	གླེགས་བམ་ཀ་པར་བམ་པོ་	 ༢༣	དང་།	ཁ་པར་བམ་པོ་	 ༢༤	དང་།	ག་པར་བམ་པོ་	

༢༤	དང་།	ང་པར་བམ་པོ་	༢༧	དང་།	ཅ་པར་བམ་པོ་	༢༦་༥	དང་།	ཆ་པར་བམ་པོ་	༢༥་༥	བཅས་ཁོན་བསོམས་བམ་པོ་	༡༥༠	ཡོད།	མདོ་འདྱིའྱི་

སེ་དགེའྱི་དཀར་ཆག་ཏུ་ལེའུ་འགའ་ཤས་སུ་ཤོ་ཀའམ་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་གྲངས་མ་འཁོད་ཀང་།	ལེའུ་འགའ་ཤས་སུ་འཁོད་པའྱི་གྲངས་ལ་གཞྱིགས་ན།	

དཀོན་བརེགས་ཀྱི་བམ་གྲངས་ཕལ་ཆེ་བར་ཚིགས་བཅད་	༣༠༠	རེ་ལ་བམ་པོ་རེ་བརྱིས་ཡོད་པར་ཞུ་ཐུབ་ཅྱིང་།	དེ་གའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན།	བམ་པོ་	

༡༥༠	ཅན་གྱི་མདོ་འདྱི་ལ་ཉུང་མཐར་ཚིགས་བཅད་	༤༥,༠༠༠		ཡོད་དགོས།	དེ་བཞྱིན་ལེའུ་	༤༩	ནས་ལེའུ་	༡༨	སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ཡོད།

	 མདོ་འདྱིའྱི་ལེའུ་མྱི་འད་བར་འགྱུར་བྱང་མྱི་འད་བས་ཚང་མ་འགོད་མྱི་དགོས་པར་གླེགས་བམ་རེ་རེར་པཎྱི་ཏ་དང་ལོ་ཙ་བ་ཇྱི་ཡོད་བསོམས་ཏེ་

ཞུ་ན།	གླེགས་བམ་ཀ་པར་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མྱི་ཏྲ་དང་།	སུ་རེནྡྲ་བོ་དྱི།	དཱ་ན་ཤྱི་ལ།	མུ་ནྱི་ཝརྨ།	པྲཛྙཱ་ཝརྨ།	ལོ་ཙ་བ་བནེ་ཡེ་ཤེས་སེ།	ལོ་ཙ་བ་བནེ་

དཔལ་བརེགས་རཀྱི་ཏ་དང་།	གླེགས་བམ་ཁ་པར་ཛི་ན་མྱི་ཏྲ་དང་།	སུ་རེནྡྲ་བོ་དྱི།	ལོ་ཙ་བ་བནེ་ཡེ་ཤེས་སེ་དང་།	གོ་ཆའྱི་བཀོད་པ་བསན་པའྱི་ལེའུ།	ཞེས་

པ་ལོ་ཙ་བ་འགོས་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱ་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་པ་དང་།	དེ་བཞྱིན་གླེགས་བམ་ག་པར་གླེགས་བམ་ཀ་པར་གསལ་བའྱི་དཱ་ན་ཤྱི་ལ་དང་།	པྲཛྙཱཝརྨ་

གཉྱིས་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ཐོག		དརྨ་ཏཱ་ཤྱི་ལ་དང་།	ཤྱི་ལེནྡྲ་བོ་དྱི་ཡོད་པར་གསལ།	གླེགས་བམ་ང་པའྱི་ནང་གླེགས་བམ་ཀ་པའྱི་པྲཛྙཱ་ཝརྨ་དང་

།	ག་པའྱི་དརྨ་ཏཱ་ཤྱི་ལ་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་ཡོད་པར་གསལ།	གླེགས་བམ་ཅ་པ་དང་ཆ་པར་གླེགས་བམ་ཀ་པའྱི་ལོ་ཙ་བ་བནེ་དཔལ་བརེགས་རཀྱི་

མ་གཏོགས་གཞན་ཚང་མ་ཡོད་པའྱི་ཐོག	 	གོང་དུ་མྱི་གསལ་བའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལ་དང་།	ཀརྨ་ཝརྨ་ཡོད་པར་གསལ་འདུག		ད་དུང་

སེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་དུ་གསལ་བའྱི་ལེའུ་དེ་དག་ཁྲོད་ནས་ལེའུ་ལྔ་ལ་འགྱུར་བྱང་འཁོད་མྱི་འདུག་པ་བཅས་སོ།།	།། ་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅།།ཨ་ལད་པད་ཀོ༌དགའ་ཤོས།།

བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

བེལ་ལཱ་རྒྱུག་འགྲན་ལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད།	 མོ་དང་གྲོགས་མོ་བར་

བ་རཱ་(Barbara)གཉྱིས་ལ་རྐང་གསུམ་འགྲན་སྡུར་གྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ།	

ཁོ་ཚོས་ཌེབ་ལ་ཁེད་རང་རྒྱུག་འགྲན་བྱེད་འདོད་མྱི་འདུག་གམ་ཞེས་

དྱིས།		ཡྱིན་ནའང་ཌེབ་རྒྱུག་འགྲན་བྱེད་འདོད་མེད།	ཁོས་ཌོ་གར་ཞེ་

དག་དན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

	 དེ་ནས་བེལ་ལཱ་ལ་ཧ་ཅང་སྤྲོ་སེམས་འཁོལ་བའྱི་གནས་

ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད།	མོ་ལ་རྒྱན་ཤོག་ཨང་དང་པོའྱི་བྱ་དགའ་ལ།	

དོམ་གྱི་ཨ་ལད་པད་ཀོ་སེར་པོ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་མགུལ་འཆྱིང་སྔོན་

པོ་གོན་པ་ཞྱིག་ཐོབ་པ་རེད།	 དེ་ཕལ་ཆེར་ཌེབ་ནང་བཞྱིན་ཆེན་

པོ་ཡོད།	 	 འོན་ཀང་ཌེབ་ཀྱིས་ཨ་ལད་པད་ཀོ་དེ་ལ་དགའ་པོ་མ་

བྱས་པ་རེད།	གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།	 	བེལ་ལཱ་ལ་རྔན་པ་འད་མྱིན་ཐོབ་

ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་

ཁོ་མ་དགའ་བ་

རེད།	དེ་ནས་ཁོ་

རེད་མོ་རེད་ས་

གཞན་བལྟ་བར་

ཕྱིན་པ་རེད།

	 བུད ་

མེ ད ་ ག ཅྱི ག ་

གྱིས་རེད་ཆས་

འཚོ ང ་ བཞྱི ན ་

ཡོད།	 དེར་ངང་

པ་དང་།	 མོ་ཊ།

ཞྭ་མོ་གོན་པའྱི་

ཕྲུ་གུའྱི་ཨ་ལད་

པད་ཀོ ་བཅས་

མང་པོ ་བཀམ་

ཡོད།	 	 ད་དུང་

རེད་ཆས་གཞན་

མང་པོ་ཡོད་པའྱི་རྒྱབ་ཏུ་ཌོ་གར་ཡང་ཡོད།	 ཁོའྱི་སྐེ་ལ་རྱིན་གོང་

སེནྚ་(Cent)ལྔ་བཅུ་བསར་ཡོད།	 ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

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



གྲུབ་ཐོབ་དེས་གལ་ཏེ་དོ་དགོང་ཤྱིང་བྱ་ལ་སོ་ང་སེར་པོ་

ཞྱིག་སྐེས་པ་ཡྱིན་ན།	ཁེད་གཉྱིས་ཀྱི་སྲས་དེ་འཁོར་ལོས་

སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཉག་ཅྱིག་རེད།	ཅེས་

སྨྲས་ཏེ་ཕོ་བང་ནས་ཕྱིར་ཐོན།	དགོང་མོ་དེར་སྲས་ཀྱི་རྨྱི་

ལམ་ནང་ཤྱིང་བྱ་ཞྱིག་ལ་སོ་ང་སེར་པོ་ཞྱིག་སྐེས་པ་དང་།	

སོ་ང་དེའྱི་ནང་ནས་བུ་མོ་ཞྱིག་གྱིས་སྲས་ཀྱི་མཚན་ནས་

འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྨྱིས།	

སྲས་གཉྱིད་སད་དེ་དེའྱི་སྐོར་ཡབ་རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་མོར་ཞུས་

པ་རེད།	དེ་ལྟར་ཐོས་པ་དང་ཡབ་རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་དགའ་

བ་དཔག་མེད་སྐེས་ནས་བོན་པོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཤྱིང་ནགས་ནང་

ཤྱིང་བྱའྱི་སོ་ང་སེར་པོ་འཚོལ་བར་བཏང་།	

བོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཕོགས་གང་སར་བཙལ་པས་ཤྱིང་སོང་

ཞྱིག་གྱི་ཡལ་གའྱི་སེང་ཤྱིང་བྱའྱི་སོ་ང་སེར་པོ་ཞྱིག་རེད་དེ།	

འཕྲལ་དུ་ཕོ་བང་དུ་ལོག་ནས་རྒྱལ་པོར་སན་སེང་ཞུས་པ་རེད།	

དེ་ནས་ཡབ་རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་མོ་གཉྱིས་གྲུབ་ཐོབ་དེའྱི་དྲུང་

དུ་བཅར་ཏེ།	རང་གྱི་སྲས་ལ་རྨྱིས་པའྱི་རྨྱི་ལམ་རྣམས་ཞུས།	

གཏམ་དེ་ཐོས་པ་དང་གྲུབ་ཐོབ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་སེ།	

རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་མོའྱི་ལྷན་དུ་ཕོ་བང་དུ་ཕེབས།	

དེས་མ།

སྔོ་སྨན་འདྱི་ལ་ཕོ་མོ་མ་ནྱིང་གྱི་རྱིགས་གསུམ་ཡོད།	 ཕོའྱི་རྱིགས་

ནྱི།	ས་མཁྲེགས་སྐམ་སའམ།	ཞྱིང་ངན་མུ་ལ་སྐེ་ཞྱིང་།	ལོ་མ་རྩུབ་ལ་

མེ་ཏོག་སྨུག་ཤས་ཤར་བ་དང་།	 མོ་དེས་ནྱི།	 རླན་ཤས་ཆེ་བའྱི་སང་

ལོངས་སུ་སྐེ་ཞྱིང་།	ལོ་མ་འཇམ་ལ་མེ་ཏོག་སྔོ།	མ་ནྱིང་རྱིགས་ནྱི།	ས་

ཆ་ངེས་མེད་དུ་སྐེ་ཞྱིང་།	ཕོ་མོའྱི་རྱིགས་ལས་འབས་བུ་ངན་པ་སྨྱིན།	

སྐེ་གནས།	 བོད་ལོངས་ཀྱི་རྱི་ཀླུང་ཕལ་ཆེ་བ་དང་།	 ཧྱི་མྰ་ལ་ཡའྱི་

རྱི་རྒྱུད།	 རྒྱ་གར་གྱི་ཨ་རུ་ཎཱ་ཅལ་མངའ་སེ་དང་།	 ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་

སེ་སོགས་སའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	 ༢༧༠༠	 ནས་

༤༣༠༠	བར་གྱི་སྐམ་རློན་གང་རུང་གྱི་རྱི་ལྡེབས་དང་།	རྩྭ་གསེབ།	ཆུ་

འགྲམ།	ཞྱིང་གྱི་མཐའ་སོགས་སུ་སྐེ་བ་མང་།		

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་

བར་འབས་བུ་སྨྱིན་མཚམས་སུ་བཏོགས་ཏེ།	 ཉྱིན་གྲྱིབ་གང་རུང་དུ་

སྐམ་གསེད་བཏང་ནས་སྨན་ལ་སྤོད་དགོས།	

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	 བོད་སྨན་དུ་འབྲུ་གུ་སྨན་སྦྱོར་

བྱས་པས་སྲྱིན་ནད་ཀྱི་རྱིགས་དང་།	 རྨ་ལ་སོས་པ་འབྱར་བའམ་གོ་

ཐལ་བཟོས་ནས་

སྐ མ ་ འ དེ བ ས ་

བྱས ་ ན ་ ཤ ་ རོ ་

གཅོད་ཅྱིང་ཤའུ་

གསོ ་ བ ་ ད ང ་ །

དེ་བཞྱིན་ར་ཚིལ་

དང་ལྷན་དུ་སྦྱར་

བ་བྱུགས་ན་མེས་འཚིག་པའྱི་རྨ་གསོ་བ་ཡྱིན།	

མྱིང་གཞན།	 དེས་མའྱི་གེ་སར་ཡང་ཟེར་བ་ཡྱིན།	 ཨྱིན་སྐད་དུ།	 ཨཻ་

རྱིས་(iris)ཞེས་འབོད་པ་ཡྱིན།	

མདའ་རྒྱུས།

སྔོ་སྨན་འདྱི་ལོ་མང་སྐེ་བའྱི་འཁྲྱིལ་ཤྱིང་གྱི་སྐེ་དངོས་རྱིགས་ཤྱིག་

ཡྱིན་ཞྱིང་།	 སོང་པོ་སྔོ་ལང་ཕྲ་ལ་རྱིང་ཞྱིང་མཉེན་པ་སྐེ་དངོས་གཞན་

ལ་འཁྲྱིལ་ནས་སྐེ་བ་དེའྱི་ལོ་མ་སྔོ་ལང་ཁ་སྤྲོད་དུ་སྐེ་བ་དང་།	མེ་ཏོག་

ལོ་མའྱི་མཚམས་ནས་ཁ་སྤྲོད་དུ་འཆར་བ།	 གང་བུ་འཇོང་ནར་ནང་

དུ་འབྲུ་གུ་དམར་ལ་མགོ་ནག་པོ་སྲན་མ་ལས་ཅུང་ཆུང་བ་འཇམ་ཞྱིང་

མཁྲེགས་ལ་འོད་མདངས་ལྡན་པ་འགའ་ཤས་ཡོད།		

སྐེ་གནས།	 བོད་ལོངས་ཀྱི་ས་གནས་རོང་མཚམས་ཀྱི་ཚ་དོད་ཆེ་བ་

དང་།	 རྒྱ་ནག	 	 རྒྱ་གར་སོགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཚ་ཚོད་ཆེ་བའྱི་ནགས་

གསེབ་དང་།	སྐམ་ཤས་ཆེ་བ་སོགས་སུ་མང་པོ་སྐེ་བ་ཡྱིན།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	 ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའམ་སོན་ཁ་ཙམ་ལ་

འབས་བུ་སྨྱིན་མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་བསྐམས་ནས་སྨན་ལ་སྤོད་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	བོད་སྨན་དུ་འབྲུ་གུ་སྨན་སྦྱོར་བགྱིས་

པས་ར་ཁ་འབྱེད་ཅྱིང་།	 མངལ་ཁྲག་ཤོར་བ་དང་།	 མོ་ནད་ཀྱི་རྱིགས།	

མཁྲྱིས་པར་རོ་སྐྲན་ཆགས་པ།	བུ་བཙའ་དཀའ་བ་སོགས་ལ་ཕན།	

མྱིང་གཞན།	དམར་རྱིལ་མགོ་ནག་དང་།	དམར་རུ་མགོ་ནག་ཀང་ཟེར་

བ་ཡྱིན།	རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	གུཾཇཱ་(Xkqatk)ཞེས་འབོད་པ་ཡྱིན།	

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

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

  རྩོམ་སྒྱིག་ལས་རོཌ།  ངག་དབང༌བསན༌འཛིན།

  རྱི་མོ་བ།             འཇྱིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའྱི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡྱིག་འབེལ་ཚང་

མ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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