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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།

༄༅།	 །སྔར་སོན་སྐྱིད་གྱིང་ཞེས་པའྱི་ཡུལ་ལུང་ཞྱིག་ཡོད།	 ལུང་པ་དེ་རྒྱལ་པོ་

དབང་དྲག་ནག་པོ་ཞེས་པའྱི་དབང་འོག་ཏུ་ཡོད།	རྒྱལ་པོ་དེ་ནྱི་གཡོ་སྒྱུ་མཁས་ལ་

ཕྲག་དོག་ཅན་ཞྱིག་ཡོད།	 ཁོས་ཡུལ་དེའྱི་མྱི་ཚང་འབོར་ལྡན་རྣམས་ལས་རྒྱུ་ནོར་

འཕྲོག་བཅོམ་བེད་པ་དང་།	 མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་བརྙས་བཅོས་དང་

སྡུག་སྦོང་ཚད་མེད་གཏོང་གྱི་ཡོད།

ལུང་པ་དེར་རྒྱལ་པོ་སྡུག་རྩུབ་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་།	 ཡུལ་ལོངས་ཀྱི་བཀོད་པ་

མཛེས།	 ལུང་པ་དེའྱི་ནང་དུ་མྱི་ཚང་དབུལ་ཕྱུག་འདྲ་མྱིན་ཡོད་པའྱི་ཁོད་དུ་ཀུན་

བཟང་དོན་གྲུབ་དང་བདེ་སྐྱིད་སྒོལ་མ་ཞེས་པའྱི་བཟའ་ཚང་གཉྱིས་སོད་ཀྱི་ཡོད།	

ཀུན་བཟང་དོན་གྲུབ་ནོར་བུའྱི་རྱིགས་ཚོང་བརྒྱབས་ཏེ་འབོར་ལྡན་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།	

དེ་འདྲའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཁོ་པའྱི་བཟའ་ཟླ་ལ་མངལ་ཆགས་ཡོད།

ཀུན་བཟང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་རང་ལས་སྐོ་བའྱི་མྱི་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བེད་ཀྱི་

ཡོད།	 དེར་བརེན་མྱི་ཚང་མས་ཁོ་ལ་གུས་བཀུར་ཆེན་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྱིང་།	 རྱིམ་

པས་ཁོས་གཞན་ཕན་གྱི་ལས་ཀ་བཟང་པོ་བས་པའྱི་སྙན་གྲགས་ཡུལ་ལུང་དེའྱི་ནང་

ས་ཁྱབ་རོ་ཁྱབ་ལྟ་བུར་གྱུར།	གནས་ཚུལ་དེར་རྒྱལ་པོ་དབང་དྲག་ནག་པོ་ཕྲག་དོག་

ལངས་ཏེ་སེམས་མྱི་དགའ་བར་གྱུར།

གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྒོ་དང་ཀ་གདུང་གི་རྒྱན་རིས། ཁམས་གསེར་རྟའི་བླ་རུང་སར་གི་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་དཀིལ་

འཁྒོར་གི་བཀྒོད་པ།

རྒྱ ་བྱ ་མེ ་ ཏྒོ ག ་འཁྒོར ་མའི ་

གནམ་གཅལ་གི་རྒྱན་རིས།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅།།ནྒོར་བུ་འྒོད་འབར།།

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

༄༅། །བྒོད་ཀི་བཟྒོ་རིག་པའི་ལག་རྩལ་གི་དཔེ་མཚོན་

མཐྒོང་བ་ཡིད་འཕྒོག །
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ཁ་གདང་ངེར་ལུས་པ།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གླིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

ཨ་རྱི་བ་ཞྱིག་གནམ་གྲུའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་སོ་སོའྱི་རྐུབ་སེགས་སུ་བསད་པ་དང་

རོགས་པ་རྒྱ་གར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཤེས་པ་རེད།	ཁོ་པས་ལམ་སང་རྒྱ་གར་བའྱི་ཕོགས་

ལ་ཁ་བསྒྱུར་ནས་ལབ་གེང་བེད་འགོ་བཙུགས།	ཨ་རྱི་བ་དེས་རྒྱ་གར་བ་དེ་ལ།	ཁྱེད་

རང་གྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཤག་རེད།		འགྲུལ་བཞུད་པ་ཕན་ཚུན་སྐད་ཆ་ཤོད་རེས་བས་

ན།	འགྲུལ་བཞུད་མགོགས་པ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཤད་སོལ་ཡོད།	བས་ན་ངེད་གཉྱིས་

སྐད་ཆ་བཤད་ན་འགྲྱིག་གྱི་རེད་དམ།	ཞེས་བཤད་པར།	རྒྱ་གར་བ་དེས་ཏོག་ཙམ་

སྔོན་ལ་ཁ་ཕེ་བའྱི་དེབ་ག་ལེར་ཁ་བརྒྱབས་ནས།	ཁྱེད་རང་བརོད་གཞྱི་ག་རེའྱི་ཐོག་

ལ་གྲོས་སྡུར་བེད་འདོད་འདུག་གམ།	ཞེས་དྲྱིས།	ཨོ།	དམྱིགས་བསལ་ཞུ་ཚོད་ཐེབས་

མ་སོང་།	རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆའྱི་ཐོག་ལ་གྲོས་བས་ན་གང་འདྲ་འདུག	ཅེས་འཛུམ་བག་

དང་བཅས་བཤད།	

	 རྒྱ་གར་བ་དེས།	འགྲྱིག་གྱི་རེད།	བརོད་གཞྱི་དེ་ཡག་པོ་འདུག		ཡྱིན་ནའང་

ངས་སྔོན་ལ་ཁྱེད་རང་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དྲྱི་ཆོག་པ་ཞུ།	ར་དང་།	བ་ཕྱུགས།	ཤྭ་བ་གསུམ་

གྱིས་ཟས་སུ་རྩྭ་ཟ་བ་གཅྱིག་པ་རེད།	འོན་ཀང་ཤྭ་བས་རྱིལ་མ་གཏོང་བ་དང་།	བ་

ཕྱུགས་ཀྱིས་ལྱི་བ་གཏོང་བ།	ར་ཡྱིས་ར་སྦངས་གཏོང་གྱི་ཡོད།	འོ་ན།	ཁྱེད་རང་གྱིས་

བཙོག་པ་མྱི་འདྲ་བ་དེ་འདྲ་

གཏོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་

རེད་བསམ་གྱི་འདུག་གམ།	

ཞེས་དྲྱིས།	

	 ཨ་རྱི་བ་དེར་

ལབ་རྒྱུ་མེད་པར་ལུས་པ་

རེད།	མཐར་ཁོས།	ང་ལ་

བཙོག་པ་དེ་འདྲ་གཏོང་བའྱི་

བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།	ཅེས་ལན་བཏབ་པར།	རྒྱ་གར་བ་དེས།	ད་འོ་ན།	

ཤོད་དང་།	ཁྱེད་རང་གྱིས་བཙོག་པ་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལའང་རྒྱུས་མངའ་མེད་ན།	རྡུལ་

ཕྲན་མཚོན་ཆའྱི་ཐོག་ལ་གྲོས་སྡུར་བེད་པར་འོས་ཆོས་ག་འདྲ་བས་ནས་ཚང་གྱི་རེད་

དམ།	ཞེས་ལབ་སེ་ཨ་རྱི་བ་དེ་ཁུ་སྱིམ་མེར་བཞག་པ་རེད།	

སྒྲུང་རྩྒོམ།

ཉམ་ཆུང་ལ་ཐུབ་ཚོད་བྱས་འབྲས་རང་ཡུལ་

ནས་འགྒོ་དགྒོས་བྱུང་བ།
ཁླིམས་ཞླིབ་པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ་བྱ་དུར་བཟང་པོ།

༄༅།	།སྔོན་ཡུལ་གཡུང་དྲུང་བདེ་ལྡན་ཞེས་པ་རྩྭ་ཆུ་དང་ཤྱིང་ནགས་མེ་ཏོག་

འཛོམས་པའྱི་ནང་།	བ་བྱིའུ་དང་གཅན་གཟན།	རྱི་དྭགས་མང་པོ་དགའ་སྐྱིད་

ངང་གནས་ཡོད་པ་རེད།	སྐབས་ཤྱིག་ནས་གང་ཆེན་ཁྱུ་མཆོག་ནང་སྔོན་དང་མྱི་

འདྲ་བ་གང་ཆེན་གཞོན་ནུ་སོབས་ཤུགས་དང་ང་རྒྱལ་གྱིས་ཁེངས་པའྱི་དྲག་བེད་

གཏུམ་པོ་ཞེས་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད།	ཁོས་རྒན་པ་དང་ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མོང་

ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལམ་སོན་ལ་མྱི་བརྱི་བར།	གཞན་སེ་ཉམ་ཆུང་རྱིགས་ལ་སང་བ་

མ་ཟད།	གང་ཆེན་འགྲོ་ལམ་འཁེལ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྱི་བོང་གྱི་ཚང་དང་བུ་

ཕྲུག་རྣམས་རྐང་པས་རོག་བརྱིས་བཏང་ནས་ཤྱི་རྨས་བྱུང་སེ།	རྱི་བོང་ཕ་མ་སྤུན་

མཆེད་རྣམས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་ངུ་འབོད་བེད་པར་གོ་ཐོས་བྱུང་སྐབས།	དགའ་

ཚོར་གྱིས་ཆེད་མངགས་རྱི་བོང་གྱིས་གཙོས་རྱི་དྭགས་ཉམ་ཆུང་རྣམས་གསོད་

རྡུང་ཚད་མེད་བས་རྐེན།	རྱི་དྭགས་ཉམ་ཆུང་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་སྡུག་ནས་མཐར་

ཚང་མ་འཛོམས་ཏེ།	གང་དགའ་ཅྱི་ལེགས་ཀྱི་གྲོས་བས་ཏེ།	ད་བར་རང་རྱིགས་

དགའ་ཞྱིང་སྐྱིད་གནས་ན།	།ད་ནྱི་གང་ཆེན་འདྱི་རྣམས་སེམས་ཁོང་ལ།	།ང་རྒྱལ་

གདོན་ཞུགས་སོད་དུ་མྱི་སེར་བ།	།ནགས་ཚལ་གྱིང་དང་ལོངས་ལ་རྒྱུག་དབང་

མེད།	།བདག་མེད་རྱི་ཁའྱི་རྩྭ་ལ་ཟ་དབང་མེད།	།རྙོག་མེད་བསྱིལ་ཆུ་འཐུང་བར་

རང་དབང་མེད།	།དེ་ལ་ཐབས་དང་བོ་གྲོས་ཡེ་མ་རྙེད།	།དམག་དཔུང་བས་པས་

རྒོལ་བས་ག་ལ་ཐུབ།	།འཁྲུག་པ་ཚོད་མེད་རང་སོག་སྐེལ་འདྲེན་ཡྱིན།	།དེ་བས་

བོས་ནས་འགྲོ་ན་གང་དུ་འགྲོ།	།མགོན་སྐབས་ཞུ་ན་ཞུ་ཡུལ་གང་དུ་ཡོད།	།ད་ནྱི་

ཇྱི་ལྟར་དྲག་པའྱི་ཐབས་མ་རྙེད།	།ཅེས་ཟེར།	

	 རྱི་དྭགས་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་ཐང་ཆད་ཅྱིང་འུ་ཐུག་ནས་སོད་པའྱི་སྐབས་

རྱི་བོང་ལོ་གཞོན་སྐེས་གཟུགས་ལེགས་

ཤྱིང་།	ཤེས་རྱིག་གསལ་བ་དཔལ་

ལྡན་བཟང་པོ་ལངས་ནས།	ཀེ་ཀེ་

གསོན་དང་རྱི་དྭགས་ཚོགས་རྣམས་

གསོན།	།ཚེ་སྔོན་ལས་ཀྱིས་བསགས་

པའྱི་བཟང་ངན་འབས།	།རང་བས་རང་

གྱིས་ཐབས་ཀྱིས་བསལ་དགོས་ལས།	།

གཞན་པ་སུ་ལའང་ལེ་ལན་བསྐུར་ས་

མེད།	།རང་དོན་རང་གཅེས་ཡྱིན་པས་

སེམས་སོབས་དགོས།	།རྱི་བོང་ང་

ལུས་ཆུང་ཡང་སེམས་སོབས་ཆེ།	།དེས་ན་རྱི་དྭགས་སྤྱི་ཡྱི་བདེ་དོན་ཆེ།	།དྲག་

བེད་གཏུམ་པོ་ཁོ་དང་རལ་གཅྱིག་འགྲན།	།མཉམ་གཉྱིས་དྲང་པོར་འཐབ་ན་གང་

རྒྱལ་ལྟ།	།ཁོ་རང་རྒྱལ་ན་ཞྱིང་འདྱི་ཁོ་ཚོས་འཛིན།	།ཁྱེད་ཚོའྱི་སྔོན་ལས་ཡྱིན་

པའྱི་ས་གཞན་འགྲོ།	།ང་ལ་ཐོབ་ན་ཡུལ་འདྱི་ཁྱེད་ཚོས་འཛིན།	།གང་ཆེན་སེ་

རྱིགས་ས་གནས་གཞན་འགྲོ་དགོས།	།སྐེས་པ་ཕོ་ཁྱེད་གཏམ་ཞྱིག་ཨེ་ཐོབ་ལྟ།	།

ཞེས་སྨྲས་པས།	རྱི་དྭགས་རྣམས་ནས་ཁྱོད་རྱི་བོང་ཁ་པོ་མ་ཤོད།	སྤྱིར་གང་ཆེན་

རྣམས་དང་འགྲན་ཕོད་པ་མེད།	ཡང་སོས་དྲག་བེད་གཏུམ་པོ་ལ་འགྲན་པ་ནྱི།	མྱི་

ཐུབ་པའྱི་ལས་མྱི་བེད།	ཟས་མེད་ཀྱི་མགྲོན་མ་འབོད་བ་བ་ཡྱིན་ན།	དེ་འདྲ་མ་

ཤོད་སྨྲས་སོ།	།ཡང་རྱི་བོང་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོས།	ཀེ་ཀེ་གསོན་དང་རྱི་དྭགས་

ཚོགས་རྣམས་གསོན།	།བུ་ཚ་མྱིག་ར་ཞན་ན་ཀུན་གྱིས་བརྙས།	།བུ་མོ་མགོ་ལོ་

ཞན་ན་ཀུན་གྱིས་ལོད།	།ཅེས་པ་ལྟར།	རང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་ནང་

ནས་འགན་འཁུར་ཐུབ་པར་གཅྱིག་བེད་དགོས།	དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ཕུགས་ཐག་རྱིང་

བ་གཏམ་ཆུས་མྱི་འཆོར་བར་འོང་ངེས།	གཞན་ལ་སྐབས་ཞུས་ནས་རེ་ཞྱིག་རྒྱལ་

ཀང་རང་ལ་བོ་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་འགན་ཁུར་གཅྱིག་མེད་ན།	གཞན་ལ་རེ་

ཡང་ནམ་ཕུགས་མྱི་སྐོབ་པས།	དེ་དོན་རང་ཉྱིད་ནས་བོ་ཐག་གཙང་བཅད་ཀྱིས་

གང་ཆེན་དྲག་བེད་གཏུམ་པོ་ཁོ་དང་།	སང་དང་གཅྱིག		གནངས་དང་གཉྱིས།	

གཞེས་ཀྱི་ལྷ་ཉྱིན་དཀར་པོ་ལ་རལ་འགྲན་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན།	དེ་ཉྱིན་ཁྱེད་རྱི་དྭགས་

ཚོགས་རྣམས་བདེན་དཔང་ལ་ཕེབས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།	དེ་བཞྱིན་གང་ཆེན་སེ་

རྱིགས་རྣམས་ལའང་ལན་བར་བེད་རྒྱུ་སྨྲས་སོ།	།

	 དེ་ནས་རྱི་དྭགས་རྣམས་ཁ་གཅྱིག་སེམས་གཉྱིས་བཟོས་ནས་ཡོད་

སྐབས།	རྱི་དྭགས་རྒན་པ་ཤ་ར་ན་ཡྱིས།	གསོན་དང་རྱི་དྭགས་ཚོགས་རྣམས་

གསོན།	།ཁྱེད་རྣམས་ཁ་ཤགས་མ་འགེད་དོན་ལ་རྱིང་།	།འདུ་འདུ་གྲོས་མེད་རྱི་

དྭགས་མདུན་མ་འདྲ།	།མགོ་ནག་མྱི་རྣམས་ཀུན་གྱིས་འཕ་བར་འོང་།	།ཡོ་བད་

མེད་ན་ཤུལ་རྱིང་མགྲོན་མྱི་འབོད།	།འདྲ་འཐད་དགོངས་ན་ཁྱེད་རྣམས་བོ་ཐག་

ཆོད།	།མ་ཐོགས་མྱུར་བར་དུས་ལ་གཤེགས་པ་ཞུ།	།མྱི་འཐད་དགོངས་ན་དེ་ལ་

ལ་ཐང་མེད།	།རྱི་དྭགས་རྒན་པོ་ང་ནྱི་ད་ནས་བཟུང་།	།རྱི་བོང་དཔལ་ལྡན་བཟང་

པོའྱི་ཟེར་དོན་ལྟར།	།གཞེས་ཀྱི་ལྷ་ཉྱིན་དཀར་པོར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན།	།ཁྱེད་རྣམས་

ཐུགས་ལ་དེ་ལྟར་མཁྱེན་པར་འཚལ།	།སྨྲས་སོ།	།

	 དེ་ནས་རྱི་དྭགས་རྣམས་གཞེས་ཀྱི་ལྷ་ཉྱིན་དཀར་པོ་ལ་ཡོང་རྒྱུ་བས་

ཤྱིང་།	རྱི་བོང་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ་གང་ཆེན་ཁྱུ་མཆོག་ཡོད་སར་སོང་ནས།	

སྐད་གསང་མཐོན་པོས།	ཀེ་ཀེ་གསོན་དང་གང་ཆེན་སེ་རྱིགས་དང་།	།ཡང་

སོས་དྲག་བེད་གཏུམ་པོ་སྙན་གསོན་དང་།	 །གཡུང་དྲུང་བདེ་ལྡན་ཞེས་པའྱི་

ནགས་ཚལ་འདྱི།	།མ་བགོས་སྤྱི་ལ་

དབང་བའྱི་ཡུལ་ལོངས་ཡྱིན།	།རང་རེ་བ་གཅན་

རྱི་དྭགས་ཚོགས་རྣམས་གནས།	།དེ་ཡང་སྱིད་པ་

སྔོན་གྱི་ལས་བསྐོས་ཡྱིན།	།ཕོགས་འཛིན་མེད་

པར་མཉམ་གནས་དགོས་ལགས་ཀང་།	།ཁྱེད་

ཅག་སོབས་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་ང་རྒྱལ་གྱི།	 །ཆེ་བས་

ཆུང་ལ་མགོན་སྐབས་བེད་རྒྱུའྱི་ཚབ།	།ཉམ་ཆུང་

རྱི་དྭགས་གཞན་རྣམས་དང་།	།ལྷག་པར་རྱི་བོང་

རྱིགས་ལ་ཆེས་སང་བས།	།ཕ་མའྱི་སྔོན་དུ་བུ་

ཕྲུག་གསོད་པ་དང་།	།བུ་ཚའྱི་སྔོན་དུ་ཕ་མ་གསོད་

པ་སོགས།	།ཚོད་མེད་ལས་དེ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་ན།	།ཁྱེད་ཀྱི་ནང་ནས་སོབས་

ཤུགས་ཆེ་བ་ཡྱི།	 །དྲག་བེད་གཏུམ་པོ་ཁོ་དང་ང་གཉྱིས་ནྱི།	 །མཉམ་གཉྱིས་ཕོ་

ཁྱད་རལ་ཞྱིག་འགྲན་རྒྱུ་ཡྱིན།	།ཁོ་ལ་ཐོབ་ན་ངེད་རྣམས་གཞན་དུ་འགྲོ།	།ང་ཉྱིད་

རྒྱལ་ན་ཁྱེད་རྣམས་གཞན་འགྲོ་དགོས།	།གནས་ཡུལ་འདྱི་རུ་མཉམ་སོད་ཡོང་

རྒྱུ་མེད།	།སྐེས་པ་ཕོ་དང་ཕོ་ཞྱིག་འགྲན་དགོས་ན།	།གཞེས་ཀྱི་ལྷ་ཉྱིན་དཀར་

པོའྱི་ཉྱིན་མོ་ལ།	།ཁོ་དང་ང་གཉྱིས་རལ་འགྲན་བེད་དགོས་སོ།	 །སྐབས་དེར་རྱི་

དྭགས་ཚོགས་རྣམས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།	།གང་ཆེན་རྣམས་ཀང་བདེན་དཔང་ཕྱིར་

ཕེབས་ཞུ།	།ཞེས་སྨྲས་སོ།	།

དེ་མ་ཐག་ཁོས་ཙི་ཙི་ཞྱིག་ལ་བསྒྱུར་ཏེ་ཞལ་བའྱི་སང་ལ་རྒྱུག་འགོ་

བཙུགས།	ཞྱི་མྱིས།	རྒྱལ་པོ་མཆོག		ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་འདུག		ཧང་སང་

བའྱི་ནུས་པ་འདུག		ཅེས་གད་མོ་དང་བཅས་ལབ།	

	 དེ་འཕྲལ་བདུད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་མགོ་སྐོར་འོག་ཏུ་ཚུད་པ་ཤེས་

རྒྱུ་འཕྱིས་སོང་བསམས་པའྱི་སྐབས།	ཞྱི་མྱིས་ཙི་ཙི་དེ་གོ་བུར་དུ་སེར་

མོས་བཟུང་ནས་བཟས་བཞག་པ་རེད།	

	 གང་འཚམས་ནས་རྒྱལ་པོ་དེ་དེར་ཕེབས་ཏེ།	བདུད་ཀྱི་གཟྱི་

བརྱིད་ཆེ་བའྱི་རྒྱལ་ཁང་གཟྱིཌ་མ་ཐག་ནང་ལ་ཕེབས་འདོད་བྱུང་བ་རེད།	

ཞྱི་མྱིས་ཤྱིང་ར་འཁོར་ལོའྱི་སྐད་གོ་བ་དང་།	རྒྱལ་པོ་མཇལ་འཕྲད་ལ་

ཕྱིར་སེབས།	རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	ཀ་ར་བས྄་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོའྱི་རྒྱལ་

ཁང་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།	ཞེས་སྐད་ཤུགས་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་

ཕེབས་བསུ་ཞུས།	

	 རྒྱལ་པོ་ཧང་སངས་ཏེ།	རྒྱལ་ཁང་རྱིག་པོ་དེ་འདྲ་ཀ་ར་བས྄་

ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོའྱི་རེད་དམ།	ཞེས་རང་དབང་མེད་པར་གསུངས་ཤོར་

བར།	ཞྱི་མྱིས།	རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	ལགས་རེད།	གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཉྱིད་

ཐུགས་འདོད་ཡོད་ན།	བདག་གྱིས་དཔོན་པོའྱི་ཁམས་གཙང་གྱི་ཁྱྱིམ་

འདྱི་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུ་ཆོག		ཅེས་བཤད།	དེ་ནས་ཁོ་ཚོ་རྒྱལ་ཁང་ནང་

ཕྱིན་ཏེ་བདུད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ལ་གྲ་སྒྱིག་བས་པའྱི་ཁ་ལག་དེས་གསོལ་

ཚིགས་གྲ་རྒྱས་པོ་ཞྱིག་དྲངས་པ་རེད།	 ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

མཚར་གཏམ་

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

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།



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

ཨཀ་བར་དང་བིར་བལ།
བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤླིས་ཀླིས་བསྒྱུར།

༥༽ འྒོས་ཤིང་འཚམས་པའི་སྐུ་བཅར།

༄༅།	 །ཨཀ་བར་གྱི་བཙུན་མོའྱི་སེམས་པར་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་བྱིར་བལ་

གྱི་ཚབ་ཏུ་རང་གྱི་བུ་སྤུན་བོན་པོར་བསྐོ་གཞག་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད།		

འོན་ཀང་རྒྱལ་པོས་རྣམ་དཔོད་དང་འཇོན་ཐང་ལྡན་པའྱི་བྱིར་བལ་ལྟ་བུའྱི་མྱི་

ཞྱིག་ལ་གོ་གནས་འདྱི་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བརན་པོ་གནང་གྱི་

ཡོད།	 གང་ལྟར་བཙུན་མོས་རང་གྱི་བུ་སྤུན་བྱིར་བལ་ལས་ཞན་པ་ཡྱིན་པའྱི་

ཁས་ལེན་ནམ་ཡང་བེད་ཀྱི་མེད་སབས།	 རྒྱལ་པོར་རང་གྱི་བུ་སྤུན་བོན་པོར་

བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་རེ་སྐུལ་ཡང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།		

	 མཐར་ཉྱིན་གཅྱིག་རྒྱལ་པོས་རང་གྱི་བཙུན་མོ་ལ།	 ཁྱེད་ཀྱིས་ཉྱིན་

ལྟར་རང་གྱི་བུ་སྤུན་བོན་པོར་བསྐོ་གཞག་ཡོང་བའྱི་ནན་སྐུལ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་

བེད་ཀྱི་ཡོད་ན།	གོ་གནས་དེར་བསྐོ་གཞག་མ་བས་གོང་ལ།	ངས་ཁྱེད་ཀྱི་བུ་

སྤུན་དང་བྱིར་བལ་གཉྱིས་ལ་ཚོད་བལྟ་ཞྱིག་བས་ནས་གོ་གནས་དེ་སུ་ལ་འོས་

མྱིན་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།	ཞེས་གསུངས་པ་ན།	བཙུན་མོས་ཀང་རྒྱལ་པོའྱི་

གཏམ་དེར་མོས་མཐུན་བས།

	 དེ ་ནས་ཉྱིན་རེས་མ་དེར་རྒྱལ་

པོས་རང་གྱི་སྙྱིད་པོ་འབོད་མྱི་ཞྱིག་བཏང་།	

ཁོ་དེར་སེབས་པ་ན་རྒྱལ་པོས་ང་དང་མཉམ་

དུ་ཤོག་ཅེས་གསུངས་ཏེ།	 ཁོང་གཉྱིས་ཕར་

ཙམ་གོམ་པ་རྒྱག་པའྱི་ལམ་དུ་བ་ཕྱུགས་

ཀྱི་ལྱི་བ་ཞྱིག་མཐོང་སེ།	 རྒྱལ་པོས་ཁོ་ལ་

གསུངས་པར།	 ངས་ཁྱེད་ལ་ཉྱིན་ཤས་རྱིང་

བ་ཕྱུགས་ཀྱི་ལྱི་བ་འདྱི་སྲུང་སྐོབ་བ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་སྤྲད་ཀྱི་ཡྱིན།	རེས་སུ་ང་

རང་ལྱི་བ་འདྱི་ལ་སྐོན་བྱུང་ཡོད་མེད་བལྟ་བར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན།	ཞེས་བཙུན་མོའྱི་

བུ་སྤུན་དེ་ལ་ལས་འགན་དེ་སྤྲད་དེ་རྒྱལ་པོ་ཕོ་བང་དུ་ལོག	 །དེ་ནས་བཙུན་

མོའྱི་བུ་སྤུན་དེས་ལྱི་བ་དེ་སྲུང་བཞྱིན་དེར་བསད་དེ།	 གོ་མཚོན་ཐོགས་པའྱི་

ཉེན་སྲུང་བ་འགའ་ཤས་དེའྱི་སྲུང་སྐོབ་བེད་པར་ཡང་བོས།	ཁོས་ཉྱིན་གཉྱིས་

རྱིང་ཟས་དང་གཉྱིད་མེད་པར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་སོ་ནས་ལྱི་བ་དེར་

སྲུང་སྐོབ་བས།	ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་རེས་སུ་རྒྱལ་པོ་ལྱི་བར་རོག་ཞྱིབ་ཆེད་ཕེབས་

སྐབས།	 སྙྱིད་པོས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་ལྱི་བ་སྲུང་སྐོབ་བེད་བཞྱིན་པ་

གཟྱིགས་པ་ན།	 རྒྱལ་པོས་ཁོ་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་སེ་རང་ཁྱྱིམ་དུ་ལོག་

ན་འགྲྱིག་གསུངས།

	 དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་བྱིར་བལ་བོས་ཏེ།		ཁོ་ལའང་ལས་འགན་གཅྱིག་

མཚུངས་ཤྱིག་གནང་།	རྒྱལ་པོ་ས་ཆ་དེ་ནས་ཐོན་པ་དང་།	བྱིར་བལ་གྱིས་ལྱི་

བ་དེ་སེ་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བཀབ་སེ་དེའྱི་སེང་དུ་ཤྱིང་ལེབ་ཅྱིག་བཞག་སེ།	འདྱི་ནྱི་

དྲང་སོང་གྱིས་རྒྱལ་པོར་ཕུལ་བའྱི་ར་ཆེའྱི་དངོས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།	སེ་པོ་འདྱིར་

ལག་པ་མ་འཆང་རོགས།	 ཞེས་པ་ཤྱིང་ལེབ་དེའྱི་ཐོག་ཏུ་བྱིས་ནས་བཞག་

སེ།	བྱིར་བལ་རང་ཉྱིད་ཕོ་བང་དུ་ལོག་ནས་ཉྱིན་མོར་ཕོ་བང་ནང་ལས་ཀ་བེད་

པ་དང་དགོང་མོ་ནང་དུ་ལོག་པ་སོགས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་བེད་སོ་རྣམས་སྔ་རྒྱུན་

བཞྱིན་འགྱུར་བ་མེད་པར་བས།	

	 ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་རེས་སུ་བྱིར་བལ་ལྱི་བ་ཡོད་ས་དེར་ཕྱིན་པ་ན།	 	ལྱི་

བར་སྐོན་གང་ཡང་མ་བྱུང་བའྱི་ཁར།	མྱི་མང་རང་ངོས་ནས་དེ་ལ་བདག་གཉེར་

ཡག་པོ་བེད་བཞྱིན་པ་མཐོང་།	 ཡུད་ཙམ་རེས་ཨཀ་བར་རང་གྱི་བཙུན་མོ་དང་

ལྷན་དུ་དེར་ཕེབས་སྐབས་ཤྱིང་ལེབ་དེ་གཟྱིགས་པ་

ན།	 	 	 	རྒྱལ་པོས་བཙུན་མོ་ལ་གསུངས་པར།	ཁྱེད་

ཀྱི་བུ་སྤུན་གྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་སོ་ནས་ལྱི་

བ་དེ་བསྲུངས་པ་མཐོང་ཡོད།	 དེའྱི་དོན་དུ་ཁོས་ཟས་

དང་གཉྱིད་ཀང་བོས་བཏང་།	 འོན་ཀང་བྱིར་བལ་

གྱིས་གོ་ལག་ཆ་མེད་པར་ལས་ཀ་གཅྱིག་མཚུངས་

བསྒྲུབས་ཡོད།	 ཁོས་ལྱི་བ་ཞྱིག་སྲུང་སྐོབ་བེད་པར་

རང་གྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་བ་གཞག་རྣམས་སྣང་མེད་བཏང་

མེད།	ཅེས་དང་།	རྒྱལ་པོས་ད་དུང་མུ་མཐུད་དེ།	བཙུན་མོ་ལགས།	བོན་ཆེན་

གྱི་ལས་ཀ་བེད་པར་ལྷག་བསམ་དང་ཧུར་བརོན་གཅྱིག་པུ་ལྡན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་

དགོས་ཀྱི་མེད།	དེ་ལ་རྣམ་དཔོད་ལྡན་ཞྱིང་དོན་མེད་ཀྱི་བ་བ་ལ་དུས་ཚོད་ཆུད་

ཟོས་མྱི་གཏོང་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད།	 ཅེས་གསུངས་པ་ན།	 བཙུན་མོས་

ཀང་རྒྱལ་པོའྱི་གཏམ་དེར་མོས་མཐུན་མ་གནང་ཀ་མེད་བྱུང་།	 དུས་དེ་ནས་

བཟུང་བཙུན་མོས་རང་གྱི་བུ་སྤུན་བོན་པོར་བསྐོ་གཞག་བེད་རྒྱུའྱི་རེ་འདུན་ཞུ་

རྒྱུ་མཚམས་བཞག་གོ།	།།

ཆྒོས་འཁྒོར་གསུམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་མདྒོ་སེ་ཕལ་ཆེན་དང་དཀྒོན་བརྩེགས།

བདག་ཅག་གྱི་སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་ཆོས་འཁོར་ལན་གསུམ་པའམ་ཐ་མ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་བསྐོར་བར་མཛད་ཅྱིང་།	 དེའྱི་ཆེད་དུ་བ་བའྱི་

གདུལ་བ་ནྱི།	 ཐེག་ཆེན་གྱི་རྱིགས་ཅན་སེམས་ཙམ་པའྱི་གདུལ་བ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ཞྱིང་།	 འཁོར་ལོ་བར་པའྱི་དགོངས་པ་ཅྱི་ཡྱིན་འཁོར་ལོ་ཐ་མས་བཀྲལ་བ་ལ་

བལྟོས་དགོས་པ་རྣམས་ལ་གཞན་དབང་དང་།	ཀུན་བརགས།	ཡོང་གྲུབ་བཅས་མཚན་ཉྱིད་གསུམ་ལ་བདེན་པར་ཡོད་མེད་སོ་སོར་ཕེ་ནས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

བསྐོར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།	བརོད་བ་དེ་ཉྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཆོས་འཁོར་ཐ་མ་སོན་པའྱི་མདོ་གཙོ་ཆེ་བ་ཁག་ནྱི།	མདོ་སེ་ཕལ་པོ་ཆེ་དང་།	དཀོན་མཆོག་བརེགས་པ།	

མདོ་སེ་ལངྐར་གཤེགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན།	དེ་དག་གྱི་ཁོད་ནས་སེ་དགེའྱི་བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་ལྟར་ན།	འཁོར་ལོ་ཐ་མའྱི་མདོ་བཞུགས་ཚོགས་ཆེ་བ་

ཕལ་ཆེན་དང་དཀོན་བརེགས་གཉྱིས་ཆགས་ཡོད།	

མདོ་སེ་སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ།

སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ་ཞེས་བ་བ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའྱི་མདོ།	 ཞེས་པའྱི་མཚན་བང་འདྱི་བཀའ་འགྱུར་ཁོད་དུ་འཁོད་པའྱི་མཚན་བང་ཡྱིན་ཡང་།	 འདྱི་ལ་

ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའྱི་མདོ་སེ་སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ་དང་།	མདོ་སེ་སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ།	 ཕལ་པོ་ཆེ།	ཞེས་པ་བཅས་ཀྱི་མཚན་ནས་ཀང་འབོད་སོལ་

ཆེ།	མདོ་འདྱི་ལ་བར་རྙྱིང་དུ་སངས་རྒྱས་རྨ་ག་ཆད་དུ་གྲགས་པ་མ་ཟད།	སྙན་གྱི་གོང་རྒྱན་དུའང་བསྒྱུར་བ་ཡོད།	མཚན་བང་དེ་ནྱི།	མདོ་བེ་བག་གྱི་མྱིང་སྤྱི་ལ་

བཏགས་པར་གསུངས་ཏེ།	དེ་ཡང་སེ་དགེ་དཀར་ཆག་ཏུ།	མདོ་འདྱིའྱི་ལེའུ་ཉྱི་ཤུ་ར་དགུའྱི་བར་དུ་ཕལ་པོ་ཆེ་ཞེས་དཀར་ཆག་ལྡན་དཀར་མ་སོགས་སུ་བཤད་

པ་གང་ཞྱིག		དེས་(དེའྱི་)ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་མཚན་དེ་ལྟར་གྲགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།	།ཞེས་གསལ།	

	 མདོ་སེ་འདྱི་ལ་སྤྱིར་ཤོ་ཀ་འབུམ་དང་ལེའུ་བརྒྱ་ཡོད་པ་ལས།	སྔོན་བསན་པར་དགྲ་ལན་གསུམ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ནཱ་ལནྡཱ་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེའྱི་

དགྲ་བྱུང་བའྱི་རྐེན་གྱིས་ལྷག་འཕྲོ་ཇྱི་ཙམ་བཞུགས་པའྱི་སེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་ལ་གེགས་བམ་བཞྱི་དང་།	ལེའུ་	༤༥	ཡོད།	དེ་བཞྱིན་གེགས་བམ་ཀ་པར་བམ་པོ་	

༣༠	དང་།	ཁ་པར་བམ་པོ་	༢༩	ག་པར་བམ་པོ་	༣༢	ཨ་པར་(ང་པ་)བམ་པོ་	༢༢	བཅས་ཁྱོན་བསོམས་བམ་གྲངས་	༡༡༣	དང་།	ཤོ་ཀ་	༢༥,༨༠༠	ཡོད།	འོན་

ཀང་སེ་དགེ་དཀར་ཆག་གྱི་མདོ་འདྱིའྱི་དཀར་ཆག་གྱི་གཤམ་དུ།	ཚལ་པ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་དཀར་ཆག་དང་མཐུན་པར་ལེའུ་ཞེ་ལྔ་པ་ཡན་བམ་པོ་བརྒྱ་དང་བཅོ་

ལྔ་།	 ཞེས་གསལ་ཡང་།	གེགས་བམ་ག་པ་དང་ཨ་པའྱི་སྔ་ཕྱིའྱི་བམ་གྲངས་ལ་བལྟས་ན་གེགས་བམ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱོན་བསོམས་བམ་གྲངས་ལ་འཁྲུལ་བ་བྱུང་

བར་དོགས་ཤྱིང་།	རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་འགྱུར་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུའྱི་དཀར་ཆག་ཞྱིབ་བསྡུར་དུའང་གོང་འཁོད་ལྟར་བམ་གྲངས་	༡༡༣	གསལ་ལོ།	། ་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅།།ཨ་ལད་པད་ཀྒོ༌དགའ་ཤྒོས།།

བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤླིས་ཀླིས་བསྒྱུར།

པཱ་ལགས་ཀྱིས་ཀང་ནང་ལ་སེབས་པ་དང་ཌོ་གར་བཙལ།	 	 	 	 དེ་

བཞྱིན་ནག་ཁུང་ནང་དང་འོག་གྱི་ལྡུམ་རྭའྱི་ལམ་ཁར་གོག་བཞུ་ཁྱེར་

ནས་བཙལ།	ཡྱིན་ནའང་ཌོ་གར་ཕལ་ཆེར་བརླགས་ཚར་བ་རེད།		

དེར་བརེན་ཌེབ་སེམས་པ་ཤྱིན་ཏུ་སྐོ་བཞྱིན་དུ་ཉལ་སར་སོང་།

ཁོའྱི་ཉལ་རོགས་ལ་བེལ་ལཱ་མོ་རང་གྱི་རེད་ཆས་གཅྱིག་གཡར་པ་

རེད།	 	 	 	 འོན་ཀང་དེ་ནྱི་ཌོ་གར་ནང་བཞྱིན་མེད་ཙང་།	 གཉྱིད་མ་

ཁུག་པར་ཁོ་དྲན་གྱིན་བསད།

ཉྱིན་རེས་མར་རེས་གཟའ་སེན་པ་ཡྱིན་པས་ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་དབར་

ཁའྱི་ཚོང་དུས་ཁོམ་རར་ཕྱིན།	 རེད་ཐང་སང་ལ་རེད་མོ་རེད་ས་མང་

པོ་བཙུགས་པའྱི་ལྟད་མོ་ལྟ་རྒྱུ་ཡོད།

	 དེེ་ནས་

གོ ན ་ ཆ ས ་ སྣ ་

ཚོགས་གོན་པའྱི ་

རུ་སྒྱིག་ཁོམ་སྐོར་

བས།	དེའྱི་རེས་སུ་

ཐུར་མའྱི ་ནང ་དུ ་

སོ ་ང་འཁྱེར་རྒྱུའྱི ་

རྒྱུག་འགྲན་དང་།	

ལག་འདྲུད་འཁོར་

ལོའྱི ་རྒྱུག་འགྲན།		

པཱ་ལགས་ཚོའྱི་རྒྱུག་འགྲན་བཅས་བས། ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁྒོད་ཀི་ཆྒོས་ཚན་ངྒོ་སྤྒོད།  
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།



ལྷག་པར་དུ་མཚན་མོར་ཟླ་བཀྲག་གསལ་ཞྱིང་།	སྐར་མ་ཆེམ་ཆེམ་

དུ་འཕྲོ་བཞྱིན་མེ་ཏོག་གྱི་ཆར་བབས་པས།	ལུང་པའྱི་མྱི་རྣམས་

ཧང་སངས་པ་རེད།	སས་དེ་འཁྲུངས་པའྱི་རེས་ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་

ཙམ་མ་ཟད།	ལུང་པའྱི་མྱི་རྣམས་ལའང་བདེ་སྐྱིད་དཔག་མེད་བྱུང་།

རྒྱལ་པོའྱི་སས་དེ་རྱིག་པ་སྤང་ཞྱིང་སེམས་བཟང་ཅན་ཞྱིག་ཡོད།	

མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལྷའྱི་སྤྲུལ་པར་བསམས་ཏེ་དད་གུས་ཚད་མེད་

བེད་ཀྱི་ཡོད།	

རྒྱལ་པོས་སས་ཀྱི་མཚན་ལ་བྱིར་པུཏྲ་ཞེས་བཏགས་པ་རེད།	མྱི་

རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་བྱིར་ཞེས་འབོད།	སས་དེ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་རྫུ་

འཕྲུལ་མཁྱེན་པར་གྱུར་ཏེ་ལུང་པའྱི་མྱི་རྣམས་མ་ཟད།	རྒྱལ་པོ་དང་

རྒྱལ་མོ་ཡང་ཧང་སངས་པ་རེད།

ཉྱིན་གཅྱིག་ཕོ་བང་ནང་དརྴན་ཞེས་པའྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཅྱིག་ཕེབས་པར།	

རྒྱལ་པོས་དེ་ཕོ་བང་དུ་གདན་དྲངས་ནས་ཞལ་ལག་དང་གསེར་

དངུལ་ཕུལ།	ཁོས་ཁྱེད་གཉྱིས་ལ་སས་ངོ་མཚར་ཅན་ཞྱིག་བྱུང་བ་

དེ་སྔོན་བསགས་དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་རེད།	ཅེས་སྨྲས་པ་

ན།	ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་ཀྱིས་སོ་སོའྱི་སས་དེ་མ་འོངས་པར་གང་འདྲ་

ཆགས་མྱིན་བཀའ་འདྲྱི་གནང་།	

དྷ་དུ་ར།

འདྱི་ནྱི་ལོ་གཅྱིག་སྐེ་བའྱི་སྔོ་སན་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་།

ལོ་མ་སོང་དབྱིབས་འཇོང་ནར་མཐུག་པོ་ཉག་ག་ཅན་སྐེ་བ་དང་།

མེ་ཏོག་དཀར་པོ་རྒྱ་གྱིང་གྱི་ཁ་དབྱིབས་ལྟར་སོང་པོ་དང་ལོ་མའྱི་

མཚམས་ནས་ཤར།	 གང་བུ་ཚེར་མ་ཅན་སྱིན་པའྱི་ནང་དུ་འབྲུ་གུ་

ནག་ཅྱིང་སྨུག་ཤས་ཅན་མང་པོ་ཡོད།	 འདྱི་ནྱི་ཐང་ཕྲོམ་རྱིགས་ཀྱི་

ཁོངས་སུ་བསྡུས།

སྐེ་གནས།	 བོད་

དང་།	 བལ་ཡུལ།	

འབྲུག་ཡུལ།	 རྒྱ་

ནག		རྒྱ་གར།	ཡུ་

རོབ་སོགས་རྒྱལ་

ཁབ་མང་ཆེ ་བའྱི ་

སའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	༡༢༠༠	ནས་	༢༣༠༠	བར་

གྱི་ཚ་དྲོད་ཆེ་ས་གང་སར་སྐེ་བ་ཡྱིན།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བེད་ཚུལ།	 ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་ཙམ་

ལ་མེ་ཏོག་བཏུས་ཏེ་བསྱིལ་གྲྱིབ་ཏུ་བསྐམ་དགོས་པ་དང་།	 འབས་བུ་

ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་ཙམ་ལ་གང་བུ་སྱིན་མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་

བསྐམས་ནས་སན་ལ་སྤོད་དགོས།	

བོད་སན་དུ་སྦར་བ་དང་ཕན་ཡོན།	 བོད་སན་དུ་མེ་ཏོག་དང་འབྲུ་གུ་

སན་སྦོར་བས་པས་སྤྱིར་བཏང་ལང་ཐང་རེ་དང་ནུས་པ་མཚུངས་པ་

སྱིན་གསོད་པ་དང་།	རྨ་འབས་ལ་ཕན།	འབྲུ་གུ་བརྡུངས་པའྱི་ཕེ་མས་

སོ་སྱིན་རྐེན་གྱིས་སོ་ཁོང་སོང་ཆགས་ནས་ན་ཟུག་གཏོང་བ་གཅོག་

ཕྱིར་ཕན་པ་ཡྱིན།	མེ་ཏོག་ལ་སྦྱིད་བེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོད་པར་བརེན་ཕྱི་

ལུགས་ཀྱིས་སྦྱིད་སན་དུ་སྤོད་པ་ཡྱིན།

མྱིང་གཞན།	སྣང་བ་དགུ་འགྱུར་ཟེར།	

དོང་ག

འདྱི་ནྱི་སྔོ་སན་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་།	 མེ་ཏོག་སེར་པོ་

ཆུང་ཞྱིང་འདབ་མ་མང་བ་སོང་པོ་དང་ལོ་མའྱི་ངར་པའྱི་མཚམས་ནས་

འཆར་བ།	 གང་བུ་ཁམ་ནག་ཕྲ་ཞྱིང་ལོང་ག་ཁག་བརྒྱངས་པ་འདྲ་བ་

རྱིང་ཐུང་ཁྲུ་གང་ཙམ་ཡོད་པ་ཐུར་དུ་འཕང་ནས་སྐེ་ཞྱིང་།	སྱིན་པའྱི་ཚེ་

མདོག་སྨུག་ཅྱིང་ཁོག་པ་སོང་ལ་ཚིགས་པ་མང་བའྱི་ཚིགས་མཚམས་

རེ་རེའྱི་བར་དུ་འབྲུ་གུ་ཁམ་སེར་ས་མཁེགས་འཇམ་ལ་འོད་དང་ལྡན་

པ་རེ་ཡོད།

སྐེ་གནས།	བལ་ཡུལ་དང་།	རྒྱ་ནག		འབས་ལོངས།	རྒྱ་གར་གྱི་ཚ་དྲོད་

ཆེ་བའྱི་ས་གནས་རྒྱ་

མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་

ཊར་	 ༡༣༠༠	 ཡས་
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སོགས་དང་།	 ལྡུམ་
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དི་ཞིམ་འཐུལ་བའི་གཏམ་དཔེ་གཅེས་བཏུས།
༶	 བསམ་པ་བཟང་པོའྱི་རས།	།

དམ་ཚིག་གཙང་མའྱི་ཟས།	།

༶	 བསམ་བོ་སྔོན་ལ་བཏང་ན་མཁས་པ་དང་།	།

འགོད་པ་རེས་ལ་སྐེས་ན་གེན་པ་ཡྱིན།	།
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༶	 བསབ་པ་ལ་རྒན་གཞོན་དང་།	།	

མཆོད་རེན་ལ་བང་རྱིམ་ཡོད།	།	

༶	 ཧ་མ་གོ་ན་རྐུན་མ་དང་།	།

ཧ་གོ་ན་རེད་མོ།	།

༶	 ཧམ་པ་རྱི་ཙམ་བཤད་ནས།	།

བདེན་པ་གཡག་ཙམ་ཐོབ་རེ།	།
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ཆོས་དུག་རེད།
མཇུག་ཏུ་མའོ་ཙེ་ཏུང་ངོས་ཀྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་

བཅར་ནས།	ཁྱེད་རང་གྱི་བསམ་བོ་དེར་ཚན་

རྱིག་པའྱི་བསམ་བོ་འདུག	དེར་བརེན་ཆོས་

འདྱི་དུག་རེད།	ཅེས་བརོད་བྱུང་།	སྐབས་

དེར་ངོས་རང་ལུས་པོ་ཏོག་ཙམ་ཚ་འུར་འུར་

ཆགས་བྱུང་།	བསམ་བོའྱི་ནང་བསན་པའྱི་

དགྲ་བོ་རེད་འདུག་བསམ་པ་དྲན་བྱུང་།	འོན་

ཀང་སྐབས་དེར་རྣམ་འགྱུར་སྡུག་པོ་ཐོན་ན་

འགྲྱིག་མྱི་ཡོང་བསམས་ནས།	རྒྱུན་དུ་སྐད་

ཆ་གལ་ཆེའྱི་རྱིགས་དེ་དག་ཟྱིན་བྱིས་རྒྱག་

གྱི་ཡོད་པ་ལྟར།	སྐབས་དེར་ཟྱིན་བྱིས་རྒྱག་

ཁུལ་བས་ནས་གདོང་མར་སྦས་ནས་བསད་

པ་ཡྱིན།	གང་ལྟར་གཙོ་བོ་དོན་གྱི་བདག་པོ་

རང་གྱིས་ཆོས་འདྱི་དུག་རེད།	ཅེས་ལབ་པ་

རེད།་་་		་་་མའོ་ཙེ་ཏུང་སྤང་པོ་དང་རྒྱུ་མཚན་

དཔད་པ་བེད་མཁན་ཞྱིག་རེད།	དེར་བརེན་

ད་ལྟ་མའོ་ཙེ་ཏུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།	ཕལ་ཆེར་
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བ་རེད་འདུག	ཅེས་ཕལ་ཆེར་ཤོད་མདོག་

ཁ་པོ་རེད་ཅེས་ངོས་ཀྱི་གཞན་ལ་སྐབས་
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་ད
ག
ོན
།

ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུ་གཅྱིག་པུར་ཁྲུས་ཁང་

ནང་མྱི་འཇོག་པ།	

སན་གྱི་རྱིགས་གང་བྱུང་མྱི་འཇོག་པ།	
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དྲེད
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ང་ཕ
ྱིས
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རླན་ཤས་ཆེ་སར་

གོག་གྱི་ཡོ་ཆས་མྱི་

འཇོག་པ།	

ཁྲུས་ཁང་གསང་སྤོད་ནང་།	


