


སེེར་བྱེེསེ་རིག་མཛོདོ་དེབ་སྤྱིིའིི་ཨང་།

SJRB-0315

འབར་ཞུན་འཕྲུལ་དེབེ་ཀྱིི་པར་རྩ་གཞིིར་བཞིག་བྱས་ཡོོདེ།

སརེ་བྱསེ་རིག་མཛོོདེ་ཆེནེ་མོའི་རོྩམ་སིྒྲིག་ཁང་གིས་འཕྲུལ་དེབེ་ཏུ་བཟོོས།

སརེ་བྱསེ་རིག་མཛོོདེ་ཆེནེ་མོས་འགྲེམེས་སྤེལེ་བྱས།

༢༠༡༥ ལོའི་ཟླ་དྲུག་པར་རྩོམ་སིྒྲིག་བྱས།

༢༠༢༢ ཟླ་དེགུ་པར་བསྐྱར་སིྒྲིག་བྱས།

སེེར་བྱེེསེ་རིག་མཛོདོ་དྲ་བྱེང་།

www.serajeyrigzodchenmo.org

ཡིིག་འིབྲེེལ་དྲ་བྱེང་།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com



 i  

དཀར་ཆག

འགོ་བརོྗོདེ།  .....................................................................................................vi

བོདེ་མོའི་ཐོོབ་ཐོང༌།  ........................................................................................... 1

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་དེོར་ཞིི་ཚང་ལགས།  .................2

ཀླུ་ཚང་དེགོན་པའི་དེག་ེབཤེསེ་ཆེནེ་མོ་ཨ་ཁུ་རྒྱ་གྲེོལ་ལགས།  ..............................4

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དེག་ེའོས་སོློབ་གིླིང་གི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་སྒོོམ་པ་བཀྲ་ཤེིས།  ..... 14

མཚོ་སོྔོན་དེག་ེཐོོན་སོློབ་གྲྭའི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་གཅན་ཚ་བཀྲ་བོྷོ་ལགས། ............. 15

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་མཐོའ་བ་བཀྲ་དེོན་ལགས།  ...... 18

ཀན་སུའུ་ནང་བསྟན་སོློབ་གིླིང་གི་དེག་ེརྒན་ཚེ་རིང་དེོན་གྲུབ་ལགས།  ................ 20

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་འབུམ་རམས་པ་ཨ་རྡོོར་ལགས།  ....................... 21

རྨ་ལོྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་སོློབ་འབིྲིང་གི་དེག་ེརྒན་རྡོོ་རེྗོ་རྒྱལ་ལགས།  .........................22

ལོྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་ཀརྨ་འབུམ་ལགས།  ...................23

བོདེ་མོའི་བདེ་ེསྲུང༌།  .........................................................................................25

མཚོ་སོྔོན་བོདེ་ལུགས་གསོ་རིག་སོློབ་ཆེནེ་གིྱི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་བྱ་མདེ་ོཀླུ་བྱམས་རྒྱལ།  26

སི་ཁོྲོན་བོདེ་ཡིོག་སོློབ་གྲྭའི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་བསོདེ་སོྟབས་ལགས།  ....................28

བོདེ་ལོྗོངས་གསོ་རིག་སོློབ་ཆེནེ་གིྱི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་གཙང་རོང་མིག་དེམར་ལགས།  30

མཚོ་སོྔོན་བོདེ་སྨན་ཁང་མོ་ནདེ་ཚན་ཁག་གི་ཆེདེེ་མཁས་སྨན་པ་མཚོ་སྐྱིདེ་ལགས།  35



 ii  

དཀར་ཆག

མཚོ་སོྔོན་གསོ་རིག་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་རབ་འབྱམས་པ་བོདེ་གཞུག་སྐྱིདེ་ལགས།  ...........36

བོདེ་མོའི་སོློབ་གསོ།  .........................................................................................37

བོདེ་ལོྗོངས་སིྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་ནོར་བྲིང་ཨོ་རྒྱན་ལགས།  .......................38

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་དེཔའ་རིས་སངས་རྒྱས་ལགས།  40

བོདེ་ལོྗོངས་སོློབ་གྲྭ་ཆེནེ་མོའི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་ལྷོག་པ་ཆོེས་འཕེལེ་ལགས།  ..........42

མཚོ་སོྔོན་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་སངས་རྒྱས་ལགས།  ................43

རྭ་རྒྱ་ཤེསེ་རིག་ནོར་བུའི་གིླིང་གི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་ལྡོོང་ཡོོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས།  .44

སི་ཁོྲོན་བོདེ་ཡིོག་སོློབ་གྲྭའི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་བསོདེ་སོྟབས་ལགས།  ....................45

སི་ཁོྲོན་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་རིག་བསྟན་ལགས།  ...................52
དྷཱིཿཿ�ཕུ་དེགོན་པའི་མཁན་པོ་དྷཱིཿཿ�ཕུ་དེཔལ་ལྡོན་ལགས།  .......................................55

མཚོ་སོྔོན་དེག་ེཐོོན་སོློབ་ཆེནེ་གིྱི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་ལགས།  ..........56

ལོྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་ཀརྨ་འབུམ་ལགས།  ................... 60

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་སྟག་ལྷོ་ཚེ་བརྟན་ལགས།  .........62

ཀྲུང་དེབྱང་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་ཚེ་དེབང་ལྷོ་མོ་ལགས། .........65

མཚོ་སོྔོན་གསོ་རིག་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་རབ་འབྱམས་པ་བོདེ་གཞུག་སྐྱིདེ་ལགས།  ...........65

བོདེ་མོའི་ལོ་རྒྱུས།  ............................................................................................68

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་དེོར་ཞིི་ཚང་ལགས།  ...............69

སྦྲང་ཆེར་རྩོམ་སིྒྲིག་ཁང་གི་གཙོ་སིྒྲིག་པ་ཟླ་བ་བོློ་གོྲེས་ལགས།  ........................... 71

ཀླུ་ཚང་དེགོན་པའི་དེག་ེབཤེསེ་ཆེནེ་མོ་ཨ་ཁུ་རྒྱ་གྲེོལ་ལགས།  ............................73

རྭ་རྒྱ་ཤེསེ་རིག་ནོར་བུའི་གིླིང་གི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་ལྡོོང་ཡོོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས།  .78

མཚོ་སོྔོན་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གིྱི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་བུ་བཞིི་བསམ་པའི་དེནོ་གྲུབ་ལགས།  81

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་ཁིྲོ་བསམ་གཏན་ལགས།  ..........82



དཀར་ཆག

 iii  

བོདེ་མོའི་རོྩམ་རིག ...........................................................................................85

བོདེ་ལོྗོངས་སིྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་ནོར་བྲིང་ཨོ་རྒྱན་ལགས།  .......................86

བུདེ་མདེེ་སྙན་ངག་པ་འཆིེ་མདེེ་ལགས།  .......................................................86

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་བདུདེ་ལྷོ་རྒྱལ་ལགས།  ............89

བུདེ་མདེེ་སྙན་ངག་པ་བདེ་ེསྐྱིདེ་སོྒྲིལ་མ་ལགས།  ............................................. 91

རྩོམ་པ་བོ་ཧོོར་མོ་ལགས།  ..........................................................................92

བུདེ་མདེེ་སྙན་ངག་པ་བདེ་ེསྐྱིདེ་སོྒྲིལ་མ་ལགས།  .............................................92

མཚོ་སོྔོན<<མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ>>དུས་དེབེ་ཀིྱི་གཙོ་སིྒྲིག་པ་བཀའ་མ་མཁའ་འབུམ།  93

བོདེ་མོའི་ལས་སྐལ།  .........................................................................................96

བུདེ་མདེེ་སྙན་ངག་པ་འཆིེ་མདེེ་ལགས།  .......................................................97

མཚོ་སོྔོན་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་བུ་བཞིི་བསམ་པའི་དེོན་གྲུབ།  .102

རྩོམ་པ་བོ་ཧོོར་མོ་ལགས།  .........................................................................103

རབེ་གོང་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་གིླིང་གི་ལྕང་སྐྱ་དེག་ེའདུན་བཀྲ་ཤེིས་ལགས།  .........104

བུདེ་མདེེ་བསམ་བོློ་བ་འཇམ་དེབྱངས་སྐྱིདེ་ལགས།  .......................................106

མཚོ་སོྔོན་དེག་ེཐོོན་སོློབ་གྲྭའི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་གཅན་ཚ་བཀྲ་བོྷོ་ལགས། ............109

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་མཐོའ་བ་བཀྲ་དེོན་ལགས།  ..... 111

བུདེ་མདེེ་ལོ་ཙཱ་བ་འོདེ་ཟོརེ་འཚོ་ལགས།  .....................................................112

ཀན་སུའུ་ནང་བསྟན་སོློབ་གིླིང་གི་དེག་ེརྒན་ཚེ་རིང་དེོན་གྲུབ་ལགས།  ...............113

མཚོ་སོྔོན་སོློབ་གསའིོ་བསློབ་ཚན་བཅསོ་སྒྱུར་ཅུས་ཀིྱི་བུདེ་མདེེ་བསམ་བོློ་བ་མཁའ་མ་ོརྒྱལ།  ..115

རྨ་ལོྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་སོློབ་འབིྲིང་གི་དེག་ེརྒན་རྡོོ་རེྗོ་རྒྱལ་ལགས།  ........................117

ལོྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་ཀརྨ་འབུམ་ལགས།  ..................119

ཀྲུང་དེབྱང་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་ཚེ་དེབང་ལྷོ་མོ་ལགས། ........120



 iv  

དཀར་ཆག

བོདེ་མོའི་གཞིིས་ཁིྱིམ།  .................................................................................... 123

མཚོ་སོྔོན་བརྙན་འཕིྲིན་ཁང་གི་སྙན་སོྒྲིན་པ་རིན་ཆེནེ་སྐྱིདེ་ལགས།  .................. 124

ཀན་སུའུ་ནང་བསྟན་སོློབ་གིླིང་གི་དེག་ེརྒན་ཚེ་རིང་དེོན་གྲུབ་ལགས།  ...............131

བུདེ་མདེེ་སྙན་ངག་པ་བདེ་ེསྐྱིདེ་སོྒྲིལ་མ་ལགས།  ........................................... 132

བུདེ་མདེེ་ལོ་ཙཱ་བ་འོདེ་ཟོརེ་འཚོ་ལགས།  .................................................... 132

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་ཞིིབ་འཇུག་སོློབ་མ་སོྒྲིལ་མ་ལགས།  ................. 133

བོདེ་མོའི་གོམས་གཤེིས།  .................................................................................. 137

སྦྲང་ཆེར་རྩོམ་སིྒྲིག་ཁང་གི་གཙོ་སིྒྲིག་པ་ཟླ་བ་བོློ་གོྲེས་ལགས།  ......................... 138

རབེ་གོང་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་གིླིང་གི་ལྕང་སྐྱ་དེག་ེའདུན་བཀྲ་ཤེིས་ལགས།  ........ 139

རྭ་རྒྱ་ཤེསེ་རིག་ནོར་བུའི་གིླིང་གི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་ལྡོོང་ཡོོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས།  141

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་སྟག་ལྷོ་ཚེ་བརྟན་ལགས།  ....... 144
དྷཱིཿཿ�ཕུ་དེགོན་པའི་མཁན་པོ་དྷཱིཿཿ�ཕུ་དེཔལ་ལྡོན་ལགས།  ..................................... 149

བོདེ་མོའི་སྙིང་སོྟབས།  ..................................................................................... 152

རྩོམ་པ་བོ་ཧོོར་མོ་ལགས།  ........................................................................ 153

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དེག་ེའོས་སོློབ་གིླིང་གི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་སྒོོམ་པ་བཀྲ་ཤེིས།  ... 154

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་ཁིྲོ་བསམ་གཏན་ལགས།  ........ 155

ཀན་སུའུ་ནང་བསྟན་སོློབ་གིླིང་གི་དེག་ེརྒན་ཚེ་རིང་དེོན་གྲུབ་ལགས།  .............. 155

མཚོ་སོྔོན་རྒྱང་བསྒྲིགས་ཁང་གི་སྙན་སོྒྲིན་པ་དེབྱངས་ཅན་ལགས།  ................... 157

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་འབུམ་རམས་པ་ཨ་རྡོོར་ལགས།  ......................161

མཚོ་སོྔོན་སོློབ་གསོའི་བསློབ་ཚན་བཅོས་སྒྱུར་ཅུས་ཀིྱི་བུདེ་མདེེ་བསམ་བོློ་བ་མཁའ་མོ་རྒྱལ།  163

ལོྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་ཞིིབ་འཇུག་སོློབ་མ་བྱང་ཆུབ་སོྒྲིལ་མ་ལགས།  ....... 166



དཀར་ཆག

 v  

བོདེ་མོའི་ངོ་ཚ།  ............................................................................................. 169

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་དེོར་ཞིི་ཚང་ལགས།  ..............170

བོདེ་ལོྗོངས་སིྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་ནོར་བྲིང་ཨོ་རྒྱན་ལགས།  ......................171

བོདེ་ལོྗོངས་སོློབ་གྲྭ་ཆེནེ་མོའི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་ལྷོག་པ་ཆོེས་འཕེལེ་ལགས།  ........ 172

བུདེ་མདེེ་བསམ་བོློ་བ་འཇམ་དེབྱངས་སྐྱིདེ་ལགས།  ...................................... 173

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དེག་ེའོས་སོློབ་གིླིང་གི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་སྒོོམ་པ་བཀྲ་ཤེིས།  ... 177

མཚོ་སོྔོན་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་དེག་ེརྒན་ཆེནེ་མོ་བུ་བཞིི་བསམ་པའི་དེོན་གྲུབ།  179

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སོློབ་ཆེནེ་གྱིི་འབུམ་རམས་པ་ཨ་རྡོོར་ལགས།  ......................180

བུདེ་མདེེ་ལོ་ཙཱ་བ་འོདེ་ཟོརེ་འཚོ་ལགས།  .....................................................181

ཀླུ་ཚང་དེགོན་པའི་དེག་ེབཤེསེ་ཆེནེ་མོ་ཨ་ཁུ་རྒྱ་གྲེོལ་ལགས།  .......................... 182

མཇུག་བྱང༌།  .................................................................................................. 188



 vi  

འག་ོབརྗོདོ། 

མིི་རིིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིིག་ཡིིན་རུང་ཕོ་ོམིོའི་ིམིཆོོག་དམིན་ལ་ཕྱོོགས་

ལྷུང་དང་འིདྲ་མིཉམི་སོགས་ལྟ་ཚུལ་སྣ་ཚོོགས་འིཛིིན་པའི་ིདུས་རིབས་ཀྱི་ིསྐས་ཐེེམི་

བརྒལ་བའི་ིལ་ོརྒྱུས་འིཕོལེ་རིམིི་ཡིདོ་ལ། ད་ེན་ིདངསོ་པ་ོའིཕོལེ་རྒྱས་ཀྱི་ིཆོསོ་ཉདི་ཅིགི་

ཀྱིང་ཡིིན་སྲིིད། ཉ་ེབའི་ིལ་ོའིགའི་ིནང་འིཛིམི་གླིིང་སྤྱིིའི་ིགླིེང་གཞི་ིབུད་མིེད་དུ་འིགྱུརི་

གྱིིན་ཡིོད་མིོད། རིང་རིེའིི་བོད་མིོ་ཚོོ་སྔརི་བཞིིན་ཁ་ཆོརི་བུ་ཡུག་ཁྲོོད་མིཛིོ་མིོའི་ིཁ་

གྲངས་དང་བེའུ་རྡང་དཀྱིིལ་དུ་ལང་ཚོ་ོརླུང་གིས་འིཛིད་ཀྱིིན་པ་གང་མིང་ཡིིན་ལ། ཀ་

ཁའི་ིམིག་ོརྔ་དང་ཀ་ིགུའི་ིཚུགས་ཀ་མི་མིཐེོང་བརི་མི་ིཚོ་ེཟད་སོང་བའིང་རྫོོགས་མིཐེའི་

མིེད། དེ་ནི་ང་ཚོོའིི་མི་ཡུམི་ཚོོས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱིི་གརི་སྟེེགས་སྟེེང་རིང་གཟུགས་ཕྱོི་རུ་

མིངོན་མི་ཐུབ་པའི་ིབཀག་རྡ་ོཡིང་ཡིིན་པརི་སྙམི། འིོན་ཀྱིང་དེང་ག་ིརིང་རིེའི་ིབོད་མི་ོ

ཤེསེ་ལྡན་པ་ཁ་ཤེས་ཀྱིསི་ཁྱིམིི་ལས་གཡིསོ་སྦྱོོརི་གྱི་ིཟངས་ཁ་བ་ཁ་དང་ཆོང་ཁ་དུ་ཁ་

ནས་ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་གྱི་ིཁ་དབྱངས་སྒྲོོག་བཞིིན་ཡིོད་ལ། ཉུང་ཤེས་ཀྱིིས་རིང་ག་ིམི་ི

ཚོེརི་མི་ཐེོབ་མི་འིགྲུབ་པའི་ིསྟེོང་ཆོ་བུ་ཕྲུག་གིས་སྐོང་བརི་གཞིོལ་ནས་རིང་ག་ིབུ་ཕྲུག་

ལ་དབང་འིོས་ལ་ཐེོབ་དགོས་པ་མིང་བ་ོཞིིག་སྒེེརི་གཅིོད་བྱེད་ཀྱིིན་པ་དང༌། ཁ་ཤེས་

ཤེིག་གྲོང་ཁྱིེརི་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ིསྨད་ཉ་ོམིཁན་ཚོོའི་ིསྒེོརི་མི་ོལ་རི་ེཡིོད་པ་སོགས་ག་ོ

ཐེོས་མིཐེོང་གསུམི་གྱི་ིཁོརི་ཡུག་ག་ིསྣང་ཚུལ་སྐྱུརི་མི་ོདང༌། སྤྱི་ིཚོོགས་འིཕོེལ་བའི་ི

མིགྱིོགས་མྱུརི་གྱི་ིགོམི་སྒྲོ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱིིས་བསྐྱོོན་པའི་ིའིོས་འིགན་དང་འིཛིམི་གླིིང་རི་ེ
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བའི་ིཞི་ིབད་ེསོགས་ཡིིད་སེམིས་ཀྱི་ིཀུན་གཞིིའི་ིཡིོལ་རིས་ངོས་སུ་ཁ་བ་བཞིིན་བབས་

ལ་ཟླ་འིོད་བཞིིན་ཤེརི་མིོད། མིཁས་བརྒྱ་འིགྲན་གླིེང་དང༌། མི་ེཏོོག་མིཉམི་བཞིད་ཀྱི་ི

དུས་རིབས་ཉེརི་གཅིིག་པའི་ིཤེེས་རིིག་ག་ིགླིིང་ཀ་འིདིརི་འིཆོད་རྩོོད་རྩོོམི་གསུམི་ལ་

བྱང་བའི་ིརིང་རིེའི་ིསྐྱོེས་ཆོེན་དམི་པ་གཙོ་ོབྱས་པའི་ིསློོབ་གས་ོབ་དང་རིིག་གནས་པ། 

སྙན་ངག་པ། བསམི་བློ་ོབ་སོགས་ཀྱི་ིཁྲོོད་དུ་ཟླ་དགུ་ཞིག་བཅུརི་ཟས་ཀྱི་ིཡི་ིག་འིགག་

ཞིིང་འིབྱུང་ཁམིས་བད་ེདུས་དབེན་པརི་མིངལ་ནས་རུམི་པའི་ིཨ་མི་གླིེང་མིཁན་ཉུང་

བ་དང༌། སྣ་ལུད་ཁ་ཡིིས་འིཇིིབ་ཅིིང་གཅིིན་སྐྱོག་ལག་པས་ཕྱོ་ིབཞིིན་བྲང་ག་ིནུ་མིས་

གསོས་མྱོོང་བའི་ིཨ་མིའི་ིལ་ོརྒྱུས་དང་ཨ་མིའི་ིརིང་རྣམི་འིབྲ་ིམིཁན་ཤེིན་ཏུ་ཉུང་བ་མི་

ཟད། མིིའི་ིརིིགས་ཀྱིིས་སློོབ་དཔོན་ཐེོག་མི་དང་འིཚོ་ོབའི་ིདེད་དཔོན་ཡིིན་པརི་རློོམི་

པའི་ིཨ་མིའི་ིལས་དབང་དང་ཨ་མིའི་ིསྐྱོིད་སྡུག་གླིེང་མིཁན་ད་ེབས་ཀྱིང་ཉུང་བའི་ིབརི་

གསེང་ནས་ང་དང་ང་ལྟ་བུས་ཤེེས་འིདོད་ལ་རྟོོགས་འིོས་པའི་ིཐེ་ེཚོོམི་གྱི་ིདྲ་ིབ་མིང་བ་ོ

ཞིིག་དང༌། ཁ་ོདང་ཁ་ོལྟ་བུརི་བཤེད་དགོས་ལ་འིགྲེལ་མིཁ་ོབའི་ིཁོརི་ཡུག་ག་ིདོགས་

གཞིི་སྣ་ཚོོགས་ཚོོགས། ཁྱིེད་དང་ཁྱིེད་ལྟ་བུས་གསུང་དགོས་ལ་གླིེང་འིོས་པའིི་སྤྱིི་

ཚོོགས་ཀྱིི་བཟང་ངན་རྒྱན་གསུམི་སོགས་དཔེརི་ན་བོད་མིོ་ཤེེས་ལྡན་པརི་འིཛིོམི་

དགོས་པའི་ིའིགན་འིཁྲོིའི་ིའིདུ་ཤེེས་གང་ཡིིན་པ་དང༌། བོད་མི་ོཚོོས་ཁ་ེདབང་དང་ཐེོབ་

འིོས་རྩོོད་ལེན་གྱི་ིལྟ་ཚུལ། བོད་མི་ོསྨད་འིཚོོང་མིརི་སློོབ་གས་ོཇི་ིལྟརི་གཏོོང་དགོས་

ཚུལ། དགནོ་པའི་ིའིདུ་ཁང་འིགརི་སྐྱོསེ་མི་འིགྲ་ོམི་ིཆོགོ་པའི་ིརྒྱུ་མིཚོན། ལ་ོརྒྱུས་ཡིིག་

ཚོང་དུ་བུད་མིདེ་ཀྱི་ིཁ་ལ་མི་ིཉན་པ་ཞིསེ་པས་སྐབས་དའེི་ིསྐྱོསེ་མིའི་ིཐེབོ་ཐེང་དམིའི་བ་

མིཚོོན་ཐུབ་མིིན། ཨ་མིས་ཁྱིེད་ཀྱི་ིམི་ིཚོ་ེའིདིརི་ཤུགས་རྐྱེེན་ཅི་ིའིདྲ་ཐེེབས་ཡིོད་ཚུལ། 
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དེང་སང་སྣང་ས་འིོད་འིབུམི་ལྟ་བུའི་ིགནས་སྡུག་མྱོོང་མིཁན་ཡིོད་མིེད་སོགས་དྲ་ིབརི་

བཀདོ་ད་ེམིད་ོདབུས་ཁམིས་གསུམི་གྱི་ིམིཁས་པ་མིང་བའོི་ིམིདུན་སརི་གཏུགས་ནས་

ཁ་ོཚོའོི་ིལྟ་ཚུལ་དང་བསམི་ཚུལ་སྡུད་ལནེ་གྱིསི་རྩོམོི་སྒྲོགི་བྱས་ཡིདོ། ཨ་མི་གླིངེ་བའི་ི

དེབ་འིདིརི་དྲ་ིབ་དྲིས་ལན་གྱི་ིནང་དོན་ལྟརི་བོད་མིོའི་ིཐེོབ་ཐེང་དང༌། བོད་མིོའི་ིསློོབ་

གས།ོ བོད་མིོའི་ིབད་ེསྲུང་དང་བོད་མིོའི་ིརྩོོམི་རིིགབོད་མིོའི་ིལ་ོརྒྱུས། བོད་མིོའི་ིགཞིིས་

ཁྱིམིི། བདོ་མིའོི་ིསྙངི་སྟེབོས། བདོ་མིའོི་ིགོམིས་གཤེསི། བདོ་མིའོི་ིང་ོཚོ་བཅིས་རིགིས་

བཅུ་ལ་དབྱ་ེཡིོད་པ་དང༌། དྲ་ིབ་གཅིིག་ལ་ལན་འིདེབས་མིཁན་མིང་ན་གསུམི་དང་

ཉུང་ན་གཅིགི་ཡིདོ་ལ། དའེིང་དབེ་འིདའིི་ིཐུན་མིངོ་ག་ིལྟ་ཚུལ་དང་ཐུན་མིངོ་ག་ིབསམི་

བློ་ོམིངོན་པརི་འིཚོོལ་འིདོད་པ་བཅིས་ཀྱི་ིདམིིགས་ཡུལ་ཡིང༌། སྐྱོེས་མིའི་ིཕྲག་དོག་

དང་སྐྱོསེ་པའི་ིའིཁང་རི་བྱདེ་སའི་ིག་ོའིཛིོལ་མིཐེའི་དག་གཏོངི་ནས་ཞི་ིཞིངི༌། ཨ་མི་དང་

བུ་མིོ། མིནའི་མི་སུ་ཡིིན་རུང་རིང་ཉིད་ངོས་ཟིན་སྒེོས་ལ་ོརྒྱུས་དང་དུས་རིབས་ཀྱིིས་

བསྐྱོོན་པའི་ིའིོས་འིགན་ཕྲག་ཏུ་བློངས་ནས་ལམི་ལ་ཆོས་དགོས་པརི་བསམི་བློོའི་ིམི་ེ

ཁ་གས་ོབརི་བསམི་པ་རྣམི་དག་སྒེོས་རི་ེའིབོད་དང་སྐུལ་སློོང་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཡིིན། འིདིརི་

ཆོེད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིིག་ལ། དེབ་འིདིའིི་པརི་སྐྲུན་ཐེད་མི་དངུལ་གྱིི་མིཐུན་རྐྱེེན་གནང་

མིཁན་ཀུན་ཕོན་ཐེབེས་རྩོ་ཚོགོས་པརི་སྙངི་ཐེག་པ་ནས་བཀའི་དྲནི་ཆོ་ེཞུ། 

ཞིསེ་མིགནོ་པ་ོསྐྱོདི་ཀྱིསི་༢༠༠༩ལའོི་ིཧོོརི་ཟླ་༩ཚོསེ་༢༢ཉནི། 
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བདོ་མོའོ་ིཐོབོ་ཐོང༌། 

སྤྱི་ིཚོོགས་ཀྱི་ིསྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོོགས་དང་ཁོརི་ཡུག་ག་ིབཤེད་རྒྱུན་མིཚོརི་བོས་ཨ་

མིའི་ིཞིལ་རིས་སྦག་ལ། སྲིིང་མིོའི་ིའིཛུམི་མིདངས་བཀབ་མིོད། དྲན་སྣང་ཞིིག་ཏུ་ད་ེན་ི

གཙོོ་བོ་རིང་གི་དོགས་གཞིི་དང་ཕྲག་དོག་གིས་བསླུས་པའིི་ནང་སེམིས་ཀྱིི་འིགལ་

འིདུས་བསྐྱོེད་པའི་ིཐེོབ་ཐེང་ཞིིག་ལས། ཁྱི་ོཤུག་བཟའི་ཟླ་དང་མིཛིའི་གྲོགས་སྤུན་ཟླའི་ི

གླིིང་ནས་དངོས་པ་ོལྟ་བུའི་ིཐེོབ་ཡིོང་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་ནོརི་ལྟ་བུའི་ིལེན་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིིག་མི་ཡིིན་

པརི་འིདོད། ད་ེབས་འིདིརི་བཙོན་པོའི་ིསྐུ་སྲིིང་ཟད་མི་ཀརི་གྱི་ིམིཇུག་མིཐེའི་ིམིགུརི་

དབྱངས་ལ་དྲངས་པའི་ིའིཕྲནི་ཆུང་ག་ིརིང་གཏོམི་ཁྱིེརི་ནས་ཡིངོ་གནི་ཡིདོ། 

ཅིསེ་ཉསི་སྟེངོ་དགུ་ལའོི་ིཟླ་གཉསི་པའི་ིཚོསེ་གསུམི་ཉནི་ས་སྐྱོ་ནས།
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ནུབ་བྱེང་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

དོར་ཞིི་ཚང་ལགསེ། 

དིྲ་བ། སྲིོང་བཙོན་སྒེམི་པོའི་ིཁོད་ས་ོདྲུག་ཁོངས་བཀའི་ཡི་ིཁྲོིམིས་ཆོེན་མི་ོདྲུག་

གི་གསུམི་པ་རྒྱལ་ཁམིས་དཔེརི་བློངས་ཀྱིི་ཁྲོིམིས་ཀྱིི་གྲས་སུ་འིཁོད་པའིི་མིི་ཆོོས་

གཙོང་མི་བཅུ་དྲུག་ཏུ། བུད་མིེད་ཀྱི་ིཁ་ལ་མི་ིཉན་པ་ཞིེས་ཁྲོིམིས་ཡིིག་ཏུ་བཀོད་ཡིོད་

པ་དསེ་སྐབས་དའེི་ིབདོ་ཀྱི་ིབུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་དམིའི་བ་མིཚོནོ་ཐུབ་བམི། 

ལན། གནའི་དུས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གརི་གྱི་ིརིིག་གནས་ནང་དུ་བུད་མིེད་ལ་འིོས་

མིཐུན་གྱི་ིག་ོགནས་མིེད་པརི་མི་ཟད། ནུབ་ཕྱོོགས་གླིིང་ག་ིརིིག་གནས་ནང་དུ་ཡིང་

བུད་མིདེ་ལ་འིསོ་མིཐུན་གྱི་ིག་ོགནས་མིདེ་པརི་འིདུགདའེི་ིསྟེབས་ཀྱིསི་བུད་མིདེ་ཀྱི་ིཁ་ེ

དབང་རྩོོད་པ་དེང་རིབས་སྤྱིི་ཚོོགས་གསརི་བརྗེེའིི་ནང་དོན་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཏུ་གྱུརི་

འིདུགརྒྱ་ནག་ལ་མིཚོནོ་ན་ཁངོ་ཙོསི། བུད་མིདེ་དང་མི་ིཐེ་ཆོད་གས་ོདཀའི། ཉ་ེན་རིང་

ཚོདོ་མི་ིཟནི། རིངི་ན་མི་ིདགའི། ཞིསེ་བཤེད། དའེི་ིངན་ཤེན་ད་ལྟའི་ིབརི་དུ་སལེ་མི་ཐུབ་

པརི་གང་ས་གང་ལའིང་བུད་མིེད་ལ་མིཐེོང་ཆུང་བྱེད་པ་མིང་དུ་རིིག་རྒྱུ་ཡིོད་པ་ལྟ་བུ་

རིདེ། རྒྱ་གརི་སགོས་ལ་མིཚོནོ་ན་ད་ེལས་སྡུག་ག་ིཐུ་རིདེ། རྒྱ་གརི་གྱི་ིབྲམི་ཟའེི་ིཆོསོ་

ལུགས་ནང་དུ་བུད་མིེད་རྣམིས་ལྷ་ཁང་ནང་དུ་འིགྲ་ོམི་ིཆོོག་ཅིིང༌། རྒྱ་གརི་གྱི་ིཡུལ་

སྲིོལ་ལ་ཕོོ་སྐྱོེས་ཤེི་སོང་ན་བུད་མིེད་ཕོོ་སྐྱོེས་ཀྱིི་རིོ་དང་ལྷན་དུ་གསོན་སྲིེག་བྱེད་

དགོས་པརི་འིདུགསྲིོང་བཙོན་སྒེམི་པོའི་ིསྐབས་ཀྱི་ིཁྲོིམིས་སྲིོལ་ཕོལ་ཆོེརི་མིཐེའི་སྐོརི་

གྱིི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གརི་རྒྱ་ནག་ལི་བལ་སྟེག་གཟིག་སོགས་ཀྱིི་ཁྲོིམིས་སྲིོལ་ལ་དཔེ་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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བློངས་ནས་བཟོས་པ་ཡིིན་པ་རྒྱལ་ཁམིས་དཔེ་བློངས་ཀྱིི་ཁྲོིམིས་ཞིེས་པའིི་མིིང་གི་

སྟེེང་ནས་ཤེེས་ཐུབ། འིོན་ཀྱིང་རྒྱ་ནག་ལ་ལྟོས་ན་བོད་དུ་བུད་མིེད་ལ་ད་ེཙོམི་མིཐེོང་

ཆུང་མི་ིབྱེད་པ་དཔེརི་ན། མིེས་ཨག་ཚོོམི་ཆུང་དུས་སྤོ་ོམི་ོཁྲོ་ིམི་ལོད་ཀྱིིས་རྒྱལ་སྲིིད་

སྐྱོོང་བ་དང༌། རྒྱའིི་ཡིིག་ཚོང་ནང་དུ་རྒྱལ་མིོ་ཚོ་བ་རིོང་དུ་བུད་མིེད་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁབ་

ཚུགས་པའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཡིོད་པ། ད་ལྟའི་ིབརི་དུ་བོད་ཀྱི་ིས་ཆོ་མིང་བོརི་བུད་མིེད་ཀྱིིས་

དབང་བཟུང་བའི་ིམི་ོཁྱིིམི་ཡིོད་པ་དང༌། ཕོ་ོམི་ོརིང་མིོས་ཀྱིིས་གཟའི་མིཐུན་བྱེད་པ་

སོགས་ལས་ཨ་ེཤེརི་གྱི་ིམི་ིརིིགས་གཞིན་ལ་ལྟོས་ན་བོད་ཀྱི་ིབུད་མིེད་ཀྱི་ིག་ོགནས་

བཟང་ཤེསོ་སུ་འིདུག

དིྲ་བ། དེང་སང་སྐྱོེས་མི་རིེ་འིགས་བུད་མིེད་ཀྱིི་ཁེ་དབང་ངམི་ཐེོབ་ཐེང་རྩོོད་

བཞིནི་ཡིདོ་པ་ད་ེལ་ཁྱིདེ་ཀྱི་ིདགངོས་ཚུལ་ཅི་ིའིདྲ་ཡིནི། 

ལན། བདོ་རིང་ག་ིསྲིལོ་རྒྱུན་རིགི་གནས་སྟེངེ་ན་བུད་མིདེ་དང་ཕོ་ོསྐྱོསེ་ལ་མི་ིཡི་ི

དབང་ཆོ་ཡིོད་མིེད་ཀྱི་ིཁྱིད་པརི་མིེད་པ་སྤྱིིརི་བཏོང་ག་ིགནས་ཚུལ་ཡིིན། མི་ིརིིགས་

གཞིན་པའིི་རིིག་གནས་གོམིས་སྲིོལ་གྱིི་ངན་ཤེན་ཞུགས་ནས་བུད་མིེད་ལ་གཉའི་

གནོན་གཅིརི་བརྡུང་བྱེད་པ་དང༌། བུད་མིེད་ལ་བྲན་གཡིོག་ཏུ་ལྟ་བའི་ིགནས་ཚུལ་ས་

ཆོ་ལ་ལ་དང་ཁྱིིམི་ཚོང་ལ་ལརི་ཡིོད་པརི་འིདུགདེའིི་སྟེབས་ཀྱིིས་བུད་མིེད་རྣམིས་

ཀྱིིས་མི་ིཡི་ིདབང་ཆོ་དང་ཁ་ེཕོན་ལ་ཁྲོིམིས་མིཐུན་ལུགས་མིཐུན་དུ་རྩོོད་སྲུང་བྱེད་པ་

གལ་ཆོ།ེ 
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཀླུ་ཚང་དགོན་པའིི་དགེ་བཤེེསེ་ཆེེན་མོ་ 

ཨ་ཁུ་རྒྱ་གོྲོལ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཁྱིེད་ཚོང་གི་དགོངས་པ་ལྟརི་ན་སྲིོང་བཙོན་གྱིིས་ཐེོག་མིརི་གཏོན་

འིབེབས་བྱས་པའི་ིཁོད་སུམི་ཅུ་ས་ོདྲུག་ག་ིབཀའི་ཡི་ིཁྲོིམིས་ཡིིག་ཆོེན་པ་ོདྲུག་ག་ིནང་

གསེས་གསུམི་པ་རྒྱལ་ཁམིས་དཔེརི་བློངས་ཀྱིི་ཁྲོིམིས་ནང་དུ་བཀོད་པའིི་མིི་ཆོོས་

གཙོང་མི་བཅུ་དྲུག་ཏུ། བུད་མིེད་ཀྱིི་ཁ་ལ་མིི་ཉན་པ་ཞིེས་ཁྲོིམིས་ནང་དུ་གཏོན་

འིབེབས་གནང་ཡིོད་པ་དེས་སྐབས་ད་ེཡི་ིབུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་དམིའི་བ་མིཚོོན་ཐུབ་

བམི། 

ལན། གནད་དོན་འིདིརི་ལན་འིདེབས་པའི་ིཐེོག་མིརི་ང་ཚོོས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིགནད་

དོན་ཞིིག་ལ་ཞིིབ་འིཇུག་ཅིིག་བྱ་དགོས་ཏོེ། མི་ིཆོོས་གཙོང་མི་བཅུ་དྲུག་ལས་རྒྱལ་

ཁབ་དཔ་ེབློངས་པའི་ིཁྲོིམིས་སུ་བུད་མིེད་ཀྱི་ིཁ་ལ་མི་ིཉན་པ་འིདྲེན་པའི་ིལུགས་ཅིིག་

དང་མི་ིའིདྲེན་པའི་ིལུགས་གཅིིག་ཏོ་ེགཉིས་ཡིོད། འིདྲེན་པའི་ིདབང་དུ་བྱས་ན་གྲོས་ཀྱི་ི

སྐབས་སུ་བུད་མིེད་ལ་བློ་ོམི་ིའིདྲ་ིབ་དང༌། ཡིང་ན་བུད་མིེད་ཀྱི་ིངག་ལ་མི་ིཉན་པ་ཞིེས་

རྩོ་ིཚུལ་གཉསི་ཡིདོ། ད་ལྟ་ད་དུང་ད་ེདག་ལས་གང་ཞིགི་བདནེ་པ་ཁ་ཚོདོ་ཆོདོ་མིདེ་ལ་

བདག་གིས་ཀྱིང་ད་ེགཉིས་ཀྱིིས་གང་ཞིིག་བདེན་མིིན་ལ་ཆོེད་དུ་ཞིིབ་འིཇུག་བྱས་མི་

མྱོོང༌། གལ་ཏོ་ེད་ེམི་ིངན་གྱི་ིཁ་ལ་མི་ིཉན་པ་ཞིེས་པ་ཡིིན་ན་བུད་མིེད་དང་འིབྲེལ་བ་

གཏོན་ནས་མིེད་པས་གླིེང་གཞི་ིའིད་ིན་ིའིབྲེལ་མིེད་ཅིིག་ཡིིན། ད་ེབས་ང་ཚོོས་རི་ེཞིིག་

བུད་མིེད་ཀྱི་ིཁརི་མི་ིཉན་པ་ད་ེགཞིིརི་བཟུང་ནས་བགྲ་ོགླིེང་མི་ིབྱ་ག་མིེད་རིེད། ཡིིན་ན་

ཡིང་བདག་གིས་བསམི་པརི་སྲིོང་བཙོན་གྱི་ིསྐབས་སུ་བུད་མིེད་ལ་ཐེོབ་ཐེང་ད་ེའིདྲ་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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མིེད་པ་ཞིིག་ཡིིན་དུ་སྲིིད་ཀྱིང་ཚོིག་འིདིས་བུད་མིེད་ལ་ཐེོབ་ཐེང་མིེད་པ་ཞིིག་གཏོན་

ནས་མིཚོོན་མི་ིཐུབ་སྟེ།ེ གྲོས་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་བུད་མིེད་ཀྱི་ིཁརི་མི་ིཉན་པ་ཡིིན་ཡིང་འིདྲ། 

སྤྱིརིི་བུད་མིེད་ཀྱི་ིངག་ལ་མི་ིཉན་པ་ཡིནི་ཡིང་འིདྲ། ཁྲོམིིས་ལུགས་ན་ིདམིགིས་བསལ་

གྱི་ིཁརོི་ཡུག་ཅིགི་ཏུ་དམིགིས་བསལ་གྱི་ིབྱ་བ་ཞིགི་ག་ིཁྲོདོ་དུ་ཐེག་བཅིད་པ་ཞིགི་ཡིནི་

པ་སྨསོ་མི་དགསོ་མིདོ་དསེ་སྤྱི་ིཆོ་ནས་གཏོན་ནས་མིཚོནོ་མི་ིཐུབ་པ་རིདེ། 

གལ་ཏོེ་སྤྱིིརི་བཏོང་དུ་བུད་མིེད་ཀྱིི་ངག་ལ་ཉན་མིི་ཆོོག་པའིི་ཁྲོིམིས་བཅིས་ན་

བུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་དམིའི་འིབེབ་བྱས་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་སྨོས་མི་ིདགོས་ཀྱིང་གྲོས་ཀྱི་ི

སྐབས་སུ་བུད་མིདེ་ལ་ཁརི་མི་ིཉན་པ་ན་ིཅུང་དག་པརི་འིདདོ། རྒྱུ་མིཚོན་ཡིང༌། གནད་

དོན་ཞིིག་ཐེག་གཅིོད་པའི་ིཆོེད་དུ་གཏོན་ལ་ཕོབ་པ་ཡིིན་པས། གལ་ཏོ་ེགྲོས་ཀྱི་ིསྐབས་

སུ་མི་སྦྱོརི་ན་གནད་དནོ་ཅི་ིཡིང་གཅིདོ་ཐུབ་ཀྱིནི་མིདེ། ད་ལྟ་མིང་བ་ོཞིགི་གསི་ཁྲོིམིས་

ཡིིག་འིདི་ལ་བརྟོེན་ནས་སྐབས་དེརི་བོད་ཀྱིི་བུད་མིེད་ལ་ཐེོབ་ཐེང་མིེད་པ་ཞིིག་ཏུ་

བསམི་བཞིིན་ཡིོད་ན་ཡིང་བདག་གིས་ལྟ་ཚུལ་དེ་ནི་སྲིོང་བཙོན་སྐབས་ཀྱིི་ཁྲོིམིས་

ལུགས་ད་ེདག་དབྱ་ེཞིབི་མིཐེའི་ཆོདོ་པ་ཞིགི་ཏུ་ངསོ་འིཛིནི་གྱིནི་ཡིདོ། 

ངས་བལྟས་ན་བུད་མིེད་ལ་ཐེོབ་ཐེང་མིེད་པ་ཞིིག་མི་ཡིིན་པརི་དམིིགས་བསལ་

གྱི་ིདབང་གསི་བྱུང་བ་ཞིགི་ཡིནི། དའེི་ིརྒྱུ་མིཚོན་ཡིང་སྐབས་དའེི་ིགྲསོ་ལ་གཏོགོས་པ་

ཚོང་མི་སྐྱོེས་པ་ཡིིན་པས་སྐྱོེས་པ་གང་ཞིིག་ག་ིམིཛིའི་མིོའིམི་ཡིང་ན་ཨ་མི་གང་ཞིིག་

ཀྱིང་གྲོས་དེརི་གཏོན་ནས་མི་ིདབང༌། ད་ེན་ིཆོབ་སྲིིད་ཀྱི་ིཐེད་ནས་རྒྱུན་ཤེེས་ཡིིན་ཏོ་ེ

དེང་སང་ག་ིདཔོན་པ་ོསུ་ཞིིག་ཀྱིང་གཞུང་དོན་གྱི་ིགྲོས་མིོལ་ལས་དོན་ད་ེདང་གཏོན་

ནས་འིབྲེལ་བ་མིེད་པའིི་རིང་གི་ཆུང་མི་ལ་འིདྲི་མིི་སྲིིད་ལ་དྲིས་ཀྱིང་ཆོབ་སྲིིད་ཀྱིི་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

དགོངས་དོན་དང་གཏོན་ནས་མིི་མིཐུན་པ་རིེད། ལྷག་པརི་དེང་གི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་

འིཇིགས་ཀྱི་ིཁྲོིམིས་ཡིིག་ལས་གསང་བ་ཁྱིིམི་མི་ིལ་ཡིང་བཤེད་མི་ིཆོོག་པའི་ིཁྲོིམིས་

བཅིས་འིདུག་པ་ལྟརི་རིེད། བདག་གིས་ཁྲོིམིས་ལུགས་ད་ེགཏོན་ལ་ཕོབ་པའི་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་

ལས་ཤེེས་ཐུབ་པ་ན་ིགྲོས་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་བུད་མིེད་ལ་བློ་ོདྲིས་པས་ཆོབ་སྲིིད་ཀྱི་ིསྟེེང་

ནས་ཕོམི་ཁ་མིང་བ་ོཞིིག་བྱུང་བ་ད་ེམིཐེོང་ཐུབ། གལ་ཏོ་ེབུད་མིེད་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁབ་སྟེ་ེང་

ཚོོའི་ིབོད་ཀྱི་ིསུམི་པ་རྒྱལ་ཕྲན་ལྟ་བུ་ཡིིན་ན་སྐྱོེས་པའི་ིཁརི་མི་ིཉན་པ་ལྟ་བུའི་ིགཏོམི་

ཡིོད་ངེས་ཏོེ་ལྷག་པརི་སྲིོང་བཙོན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞིན་གྱིི་བཙུན་མིོ་མིང་ཞིིང་ཕོལ་

ཆོེརི་བ་ཆོབ་སྲིིད་ཀྱི་ིདམིིགས་བཟུང་ནས་བོད་ལ་ཡིོང་བ་དང༌། ཆོབ་སྲིིད་ཀྱི་ིཐེད་དུ་

མིཁྱིེན་རྒྱ་ཆོ་ེབ་དག་ཡིིན་པས་ད་ེདག་ག་ིཁརི་ཉན་ན་སྲིོང་བཙོན་དུས་ནས་བོད་སིལ་

བུའི་ིཉེན་ཁ་ཆོ་ེབ་རིེད། ད་ེབས་འིད་ིན་ིསྲིོང་བཙོན་གྱི་ིཉམིས་མྱོོང་ག་ིསྡོོམི་ཚོིག་ཅིིག་

རིེད་ཅིེས་བཤེད་ནའིང་འིགལ་བ་མིེད་ད་ེཁྲོིམིས་ཡིིག་ན་ིལ་ོརྒྱུས་ཤེིག་ག་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་དང་

དནོ་དངསོ་ཀྱི་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་གང་མིང་ཞིིག་ལ་བརྟོནེ་ནས་གཏོན་ལ་ཕོབ་པས་ས།ོ །

བདག་གིས་སྲིོང་བཙོན་གྱི་ིཁྲོིམིས་ཡིིག་ལ་དཔྱད་ན་ད་ེདག་ལས་བུད་མིེད་ལ་

དམིའི་འིབེབ་བྱེད་པ་ཕོརི་ཞིོག་བུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་ལ་དམིིགས་བསལ་ད་ོསྣང་བྱེད་

ཀྱིིན་ཡིོད་པ་མིཚོོན་ཐུབ་སྟེེ། དཔེརི་ན་རྒྱལ་ཁམིས་དཔེརི་བློངས་པའི་ིཁྲོིམིས་ལས་

རྒྱལ་ཁྲོིམིས་བཅིོ་ལྔརི་གྲགས་པ་ལས་ཕོ་མི་ལ་མིི་མིནརི་བ་དང་བཟའི་ཚོང་ལ་མིི་

མིནརི་བ་རིང་ག་ིབུ་ལ་མི་ིམིནརི་བ་གསུམི་མིཛིད་པ་ལས་བུད་མིེད་ལ་མིནརི་གཅིོད་

མིཛིད་མི་ིཆོགོ་པ་ཕྱོགོས་གཉསི་ནས་གཏོན་ལ་ཕོབ་པ་དང༌། དའེི་ིརྒྱུ་མིཚོན་ཡིང་ལུས་

སྐྱོེད་ཕོ་མིརི་མིནརི་བ་ན། །འིཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀརི་ལ་ཡིོག་སྡོིགས། །ཞིེས་དང༌། 



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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བཟའི་གྲོགས་མིནརི་ན་ཕྱོི་ནང་གི། ཚོིས་དང་ས་ོནམི་ཡིལ་བརི་འིཆོོརི། །ཞིེས་རྒྱུ་

མིཚོན་དང་བཅིས་པརི་གསུངས་པ་ད་ེལ་བལྟས་ན་ཕོ་ོམི་ོལ་ཁྱིད་ཡིོད་པ་ཞིིག་གཏོན་

ནས་མིཐེོང་མི་ིཐུབ། ལྷག་པརི་གུང་བློོན་གྱི་ིཐེབས་ཁྱིོད་དང་འིདྲ་བརི་ཕྱོ་ིརྒྱ་རློབས་

ཀྱིིས་གཅིོད། ནང་བློོན་གྱིིས་བུད་མིེད་མིཛིངས་མི་ལྟརི་ནང་ག་ིཚོིས་བྱེད། ཅིེས་ཕོ་ོམི་ོ

གཉསི་ཀྱིསི་ལས་རིགིས་མི་ིའིདྲ་བ་བཞིནི་གུང་བློནོ་དང་ནང་བསྟེན་གྱི་ིབྱ་བ་བྱ་དགསོ་

པརི་བསྟེན་པ་དསེ་ཀྱིང་གསལ་བོརི་ཤེསེ་ས།ོ །

སྐབས་དེརི་རྒྱལ་བ་ོདང་བློོན་པ་ོདག་ག་ིཆུང་མིརི་མི་ིརིིགས་གཞིན་པ་མིང་ལ་

ལྷག་པརི་རིང་ག་ིདགྲ་ཟླའི་ིབུ་མི་ོཡིང་ཡིོད་པས་གྲོས་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་བུད་མིེད་ཀྱི་ིངག་

ལ་མི་ིཉན་པ་ཞིེས་གཏོན་ལ་ཕོབ་པརི་འིདོད་ཀྱིང༌། ངག་ལ་མི་ིཉན་ཞིེས་པའི་ིངག་ཀྱིང་

གནད་པ་ཆོེ་བའིི་རིིགས་ཡིིན་ངེས་ཏོེ་ཕོན་ན་བུད་མིེད་ཀྱིི་གྲོས་ལ་གཏོན་ནས་མིི་

གསན་པ་མི་ཡིིན་ཏོ་ེལྷ་ཅིིག་སད་མི་ཀརི་གྱི་ིགྲོས་ལ་ཉན་ནས་ཞིང་ཞུང་ཕོམི་པ་དེས་

ཀྱིང་གསལ་བོརི་ཤེསེ་ས།ོ །

འིོན་ཀྱིང་དེའི་ིསྐབས་སུ་ཆོབ་སྲིིད་ཀྱི་ིཐེད་ནས་བཤེད་ན་བུད་མིེད་ན་ིསྲིིད་ཀྱི་ིཁྲོ་ི

ལ་འིགོད་པའི་ིཐེོབ་ཐེང་མིེད་པ་མིཐེོང་སྟེ་ེད་སྔ་ཡིིག་ཆོ་དག་ལ་བུད་མིེད་སྲིིད་ཀྱི་ིཁྲོ་ིན་

གནས་པ་ཞིིག་གཏོན་ནས་མིཐེོང་མིི་ཐུབ་ལ་རྒྱལ་མིོ་རིེ་འིགས་སྲིིད་དབང་ལ་ཐེེ་

གཏོོགས་བྱས་པ་ཡིོད་མིོད་དེས་ཀྱིང་རྒྱལ་བུའི་ིམིིང་སྟེེང་ནས་དབང་བསྒྱུརི་བ་ཞིིག་

ལས་རིང་ག་ིསྲིིད་ཀྱི་ིཆོ་ོལ་ོགང་ཡིང་མིེད་པ་ཞིིག་ཏུ་མིཐེོང་སྟེ་ེད་ེདག་ན་ིདཔྱད་པརི་བྱ་

དགསོ་པ་ཞིགི་ཏུ་ཟད། ལྷག་པརི་སྨད་འིཆོལ་གྱི་ིཁྲོམིིས་དང་བྱ་ིབྱས་བྱ་ིརིནི་གྱི་ིཁྲོམིིས་

སོགས་བུད་མིེད་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཁྲོིམིས་ཡིིག་མིང་བ་ོཞིིག་བཀོད་པ་དེརི་བལྟས་ན་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

རྒྱལ་བ་ོསྲིངོ་བཙོན་དང་ཁྲོམིིས་ཡིགི་གཏོན་ལ་འིབབེ་པའི་ིདཔནོ་པ་ོམིགརི་སྟེངོ་བཙོན། 

ཁྲོིམིས་ཡིིག་འིབྲ་ིམིཁན་ཐེོན་མི་ིསོགས་བུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་ལ་བརྩོ་ིསྲུང་བྱེད་མིཁན་

དུ་མིངོན་ཏོ་ེདེའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིགནས་བབས་ལ་ཡིང་དཔྱད་དགོས་པརི་མིཐེོང་མིེད། ད་

རིེས་ད་ེདག་ལ་འིབྲེལ་བ་མིེད་པརི་མིཐེོང་བས་རི་ེཞིིག་བསྐྱོརི་བ་ལ་དགོངས་འིགལ་

མིདེ་པརི་ཞུ། 

དིྲ་བ། ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་ཞིེས་པ་ག་ས་གང་དུ་བཀོལ་ན་ལེགས་པ་ོའིདུག་གམི། 

དོན་དངོས་སུ་ཁོརི་ཡུག་ཇི་ིའིདྲ་ཞིིག་ག་ིགནས་བབ་གང་ཞིིག་ལ་སྦྱོརི་ན་འིོས་འིཚོམི་

ཡིནི། 

ལན། ཕོ་ོམི་ོགཉིས་ཀྱི་ིལུས་ཀྱི་ིགྲུབ་སྟེངས་ཀྱི་ིཆོ་ནས་མི་ིའིདྲ་བས་ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་

མིཉམི་ཞིེས་པ་འིད་ིགནད་དུས་ཡུལ་བབས་གང་ནས་སྦྱོརི་ན་འིཚོམི་པ་ོཞིིག་གཏོན་

ནས་མིནི། དངེ་སང་བུད་མིདེ་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་རྩོདོ་པ་འིགས། སྐྱོསེ་པས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་དག་

བུད་མིེད་ཀྱིིས་བསྒྲུབ་ཐུབ་ལ་བསྒྲུབ་དགོས་པརི་འིདོད་ཀྱིིན་ཡིོད་མིོད་དེ་ནི་ནོརི་

འིཁྲུལ་རིེད། ད་ེལྟ་བུའི་ིབུད་མིེད་རི་ེགཉིས་ཡིོད་སྲིིད་ཀྱིང་སྤྱི་ིཆོ་ནས་ཕོ་ོམི་ོགཉིས་ཀྱི་ི

ལས་ཀ་འིདྲ་མིཉམི་བྱས་ན་ད་ེན་ིབུད་མིདེ་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་རྩོདོ་པ་མི་ཡིནི་པརི་བུད་མིདེ་ཀྱི་ི

ཐེོབ་ཐེང་བོརི་བ་ཙོམི་དུ་ཟད། ལས་ཀྱི་ིགྲུབ་སྟེངས་ད་ེཡིིས་ཕོ་ོམིོའི་ིསེམིས་ཁམིས་དང་

ལུས་ཀྱི་ིསྟེོབས། ནུས་པའི་ིཁྱིད་པརི་བྱུང་བས་བུད་མིེད་ཀྱིིས་སྐྱོེས་པ་བཞིིན་དུ་དྲག་

པོའི་ིལས་ཀ་ལས་མིི་ཉན་ལ་སྐྱོེས་པ་བཞིིན་དུ་དྲག་ཤུལ་གྱིི་ལས་ཀ་ཡིང་ལས་མིི་

རུང༌། ད་ེབཞིིན་སྐྱོེས་པས་དྲག་པོའི་ིབྱ་བ་ལས་ན་འིོས་པ་ལས་བུད་མིེད་ཀྱི་ིལས་ལ་

འིཇུག་ན་དེ་འིདྲ་འིཚོམི་པ་མིིན། དེ་ནི་ལུས་ཀྱིི་ངལ་རྩོོལ་ཀྱིི་ཆོ་ནས་བཤེད་པས་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཕྱོོགས་གང་ཐེད་ནས་ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་ཞིེས་བཤེད་ན་འིདྲ་མིཉམི་མིིན་པརི་གྱུརི་པ་

རིེད། ད་ེབས་ལུས་ཁམིས་ལ་བསྟུན་ནས་བུད་མིེད་ལ་དམིིགས་བསལ་སྟེེརི་དགོས་

སརི་ཆོེད་དུ་དམིིགས་བསལ་སྟེེརི་དགོས་པ་དང་བུད་མིེད་ཀྱི་ིསྐྱོ་ེཁམིས་དང་བསྟུན་

ནས་གླིེང་ན་འིགྲིགབློ་ོརིིག་པའི་ིསྟེེང་ནས་ཕོ་ོམི་ོལ་ཁྱིད་པརི་ཅི་ིཡིང་མིེད་པས་ཆོོས་ཀྱི་ི

ཉམིས་ལེན་སྲིིད་ཀྱི་ིག་ོགནས། སློོབ་གསོའི་ིཐེོབ་ཐེང༌། ལུས་ཀྱི་ིབད་ེཐེང་སོགས་ཀྱི་ི

ཐེད་དུ་སྐྱོེ་བ་ོཀུན་ལ་འིདྲ་མིཉམི་དུ་ཡིོད་དགོས་པས་དེའིི་ཕྱོོགས་ནས་ཐེོབ་ཐེང་རྩོོད་

དགོས་པ་ཞིིག་རིེད། མིཐེརི་ཐུག་ན་ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་མི་གླིེང་ན་བུད་མིེད་དག་གིས་

ཕོམི་ཁ་མྱོང་འིགྲ་ོན་ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་གླིེང་དགོས་ལ། རྒྱལ་ཁ་བློངས་འིགྲ་ོན་བུད་མིེད་

དག་གསི་གཏོན་ནས་ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་གླིེང་དནོ་མིེད། མིདོརི་ན་བུད་མིདེ་ལ་ངསེ་པརི་

དགོས་ཤེིང་མིེད་ན་གནོད་ཚོབས་ཆོ་ེབའི་ིརིིགས་ལ་ངེས་པརི་ཐེོབ་ཐེང་རྩོོད་དགོས་ལ་

མིདེ་ན་མི་ིགནདོ་ཅིངི་ཡིདོ་ཀྱིང་ཕོན་པ་མིདེ་པའི་ིརིགིས་ལ་ཐེབོ་ཐེང་བརྩོད་ཀྱིང་དགསོ་

པ་ཅི་ིཡིང་མིེད་ད།ོ །ཡིནི་ན་ཡིང༌། ངའི་ིབསམི་ན་བུད་མིདེ་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་ན་ིཐེབོ་ཐེང་ཡིདོ་

པའི་ིསློོབ་གྲྭ་དག་ཏུ་རྩོོད་དགོས་པ་མི་ཡིིན་པརི་བུད་མིེད་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔལ་མྱོོང་བཞིིན་

པའི་ིཁརོི་ཡུག་དང༌། བུད་མིེད་དག་རིང་ཚུགས་དང་རིང་བཀུརི་བཅིས་སྣང་མིེད་བྱེད་

པའི་ིཁོརི་ཡུགཚོོང་རྫོས་བཞིིན་གྱུརི་བའི་ིབུད་མིེད་རྣམིས་ལ་སྤྱི་ིཚོོགས་ཐེོག་ཏུ་འིཐེོབ་

འིོས་པའིི་ཆོེད་དུ་བརྩོོན་པ་བྱ་དགོས་པ་ལས་ཇི་ཁ་ཆོང་ཁ་ནས་བུད་མིེད་ཀྱིི་ལ་རྒྱ་

བཟུང་ནས་ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་བརྩོོན་ལེན་བྱེད་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ིཡིང་མིེད་པ་ཞིིག་ཏུ་

མིཐེོང་སྟེ།ེ ཤེོརི་ན་གྲོན་ཆུང་ལ་ཐེོབ་ཀྱིང་ཁ་ེམིེད་པ་དག་བློ་ོདམིན་པ་དག་ག་ིགཉེརི་བྱ་

ཞིགི་ཏུ་མིངནོ་ན།ོ །
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ད་ལ་ོཟླ་གསུམི་པརི་ཇི་ོམི་ོཞིིག་གིས་བཙུན་མི་ཞིིག་ནད་བྱུང་ནས་སྨན་རིིན་མིེད་

པརི་ཤེི་བའིི་གནས་ཚུལ་བརྗེོད་བྱུང༌། བདག་གིས་ཅིིའིི་ཕྱོིརི་གཞིན་ལ་སྒེོརི་མིོ་མི་

བསློངས་པ་ཡིིན་ནམི། ཞིེས་དྲིས་པས་མིོས་ཇི་ོམི་ོཞིིག་ལ་སུ་ཞིིག་ག་ིསྒེོརི་སྟེེརི་རིམི་

སྤུན་མིཆོེད་དག་གིས་ཀྱིང་ཁ་ཡི་མིི་བྱེད་པས་ང་ཚོོས་སྒེོརི་མིོ་ཞིིག་སུ་ལ་སློོང་ངམི་

ཟེརི། ཅིིའིི་ཕྱོིརི་ངེད་དགོན་པ་མི་ཡིོང་བ་ཡིིན་ཞིེས་དྲིན་པས། མིོས་མིིག་ཆུ་འིདོན་

བཞིིན་ཅིི་ཡིང་མིི་ཟེརི། བདག་གིས་ཉིན་མིང་བོ་ཞིིག་ལ་སྐྱོོ་གདུང་གིས་བསམི་བློོ་

གཏོོང་དགོས་བྱུང༌། སྤྱིིརི་ན་ནད་གཞི་ིཆུང་ངུ་ཞིིག་ཡིིན་ཀྱིང༌། ཅིིའི་ིཕྱོིརི་ཤེ་ིདགོས་པ་

བྱུང་ངམི། ད་ེབཞིིན་བོད་ཀྱི་ིས་ཆོ་ན་སྐྱོེས་པ་ཆོང་འིཐུང་དག་གིས་མིནརི་གཅིོད་མྱོོང་

བཞིིན་པའིི་བུད་མིེད་མིང་བོ་ཡིོད་ལ། སློོབ་གསོའི་ིགོ་སྐབས་དབང་མིེད་དུ་འིཕྲོག་

བཞིནི་པའི་ིབུ་མི་ོགང་མིང་ཞིགི་ཀྱིང་ཡིདོ། ད་དུང་མི་ིརིགིས་གཞིན་པའི་ིབསླུ་བྲདི་བྱདེ་

པའི་ིབུ་མི་ོཡིང་གང་མིང་ཞིིག་ཡིོད་པས་ཕྱོ་ིན་ཡིོད་པའི་ིབུད་མིེད་ཚོོགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་

བྱུང་ནས་ཁྲོིམིས་གཏུག་དང་མིགོན་སྐྱོབས་སུ་བྱེད་མིཁན་ཞིིག་ཡིོད་ན་ཅིི་མི་རུང་

སྙམི་མིོ། །འིད་ིདག་ག་ིསྐབས་སུ་བུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་གླིེང་མིཁན་ཞིིག་མིེད་ལ་བུད་

མིདེ་ད་ེདག་ག་ིཐེབོ་ཐེང་ག་ིཆོདེ་དུ་བརྩོནོ་ལནེ་བྱདེ་མིཁན་ཞིགི་ད་ེབས་ཀྱིང་མི་མིཐེངོ༌། 

ཉ་ེབའི་ིལ་ོའིདིརི་མིཚོ་ོསྔོན་གས་ོརིིག་སློོབ་གླིིང་ག་ིསྐྱོེས་མིའི་ིསློོབ་མི་སྐོརི་ཅིིག་

གིས་དབྱརི་དགུན་གནང་ག་ིདུས་ཚོོད་བེད་སྤྱིད་ནས་རིོང་འིབྲོག་ག་ིས་ཆོ་ནས་མི་བུ་

བད་ེསྲུང་ག་ིརྒྱུན་ཤེེས་དྲིལ་བསྒྲོགས་བྱེད་པ་དང༌། བུད་མིེད་ཀྱི་ིའིཕྲོད་བསྟེེན་གྱི་ིཤེེས་

བྱ་དྲིལ་སྒྲོོག་བྱེད་པ་ད་ེདག་ན་ིབུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་སྲུང་སྐྱོོབ་བྱེད་པའི་ིདཔའི་མི་ོསྐོརི་

ཅིིག་རིེད་ཅིེས་བསྔགས་པ་མི་ིབརྗེོད་ག་མིེད་རིེད། གལ་ཏོ་ེབོད་ཀྱི་ིབུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཐེང་ཁ་ན་གླིེང་བཞིིན་པ་ཀུན་ཀྱིང་རིང་རིང་ག་ིས་ནས་འིད་ིལྟརི་བུད་མིེད་རྣམིས་ཀྱི་ི

ཆོདེ་དུ་བརྩོནོ་པ་བྱདེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚོ།ེ བདོ་ཀྱི་ིབུད་མིདེ་དག་ག་ིརྒྱུ་སྤུས་ཇི་ེལགེས་སུ་

འིགྲ་ོབའི་ིཁརི་མི་ིརིགིས་འིདའིི་ིརྒྱུ་སྤུས་ཀྱིང་ཇི་ེལགེས་སུ་འིགྲ་ོངསེ་རིེད་སྙམི། གངོ་དུ་

བརྗེདོ་པ་ན་ིབུད་མིདེ་དག་གཞིརིི་བཟུང་ནས་བཤེད་པ་ལས་བུད་མིདེ་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་དང་

འིཕྲདོ་བསྟེནེ། མིཁྱིནེ་རྒྱ། སྤོབོས་པ་བཅིས་ན་ིབདོ་མི་ིརིིགས་དང་འིབྲལེ་ཡིདོ་ལ། བུད་

མིེད་ཀྱི་ིབད་ེཐེང་ན་ིབོད་མི་ིརིིགས་ཀྱི་ིབད་ེཐེང་ཡིིན་ལ། བོད་ཀྱི་ིབུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་

ནི་བོད་ཀྱིི་ཐེོབ་ཐེང་ཡིིན། བོད་ཀྱིི་བུད་མིེད་ཀྱིི་མིཁྱིེན་རྒྱ་དང་སྤོོབས་པ་ནི་བོད་མིི་

རིིགས་ཀྱིི་མིཁྱིེན་རྒྱ་དང་བློ་ོསྤོོབས་ཡིིན་པས་བོད་ཀྱིི་བུད་མིེད་ཀྱིི་བདེ་སྡུག་ད་ོསྣང་

བྱེད་པ་ནི་བོད་ཀྱིི་བུད་མིེད་དག་གི་འིགན་འིཁུརི་མི་ཡིིན་པརི་བོད་མིི་རིིགས་འིདིའིི་

འིགན་འིཁུརི་ཡིནི་ན།ོ །

དིྲ་བ། དེང་སང་བུད་མིེད་ཀྱིི་ལས་དབང་གླིེང་བཞིིན་པའིི་སྐྱོེས་མི་རིེ་འིགརི་

སྐྱོསེ་པ་ཚོསོ་སྨྱོསོ་འིདུག་ཟརེི་བཞིནི་པརི་ཁྱིདེ་རིང་ལ་བསམི་ཚུལ་ག་འིདྲ་ཡིདོ། 

ལན། དྲ་ིབ་འིད་ིགྲྭ་བ་ཞིིག་ལ་འིདྲ་ིབ་ལས་ད་ེལྟ་བུའི་ིསྐྱོེས་པ་ཞིིག་ལ་དྲིས་ན་

ལན་ལེགས་པ་ོཞིིག་འིདེབས་ངེས་ལ་ད་ེལ་བརྟོེན་ནས་གནད་དོན་ཞིིག་ལྷང་ལ་འིབུད་

ཐུབ་པ་རིེད། དེང་སང་བུད་མིེད་འིགའི་རིེས་བུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་རྩོོད་པ་ལ་སྐྱོེས་པ་

འིགའི་རིེས་སྨྱོོས་འིདུག་ཟེརི་བ་ན་ིཕྱོ་ིནང་ག་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་དུ་མི་ཡིོད། སྤྱི་ིཆོ་མིང་བ་ོཞིིག་

གིས་ད་ེན་ིསྲིོལ་རྒྱུན་གྱི་ིལྟ་ཚུལ་རྙིིང་བ་ཡིིན་ཟེརི་ངེས་མིོད་ཀྱིང༌། བུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་

ཐེང་རྩོོད་མི་ཤེེས་པའི་ིགནད་དོན་ཞིིག་རིེད་ཅིེས་གཏོན་ནས་བཤེད་མི་ིཐུབ། དེང་སང་

བུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་རྩོོད་པ་ན་ིསྐྱོེས་པ་ཚོོས་ཆོང་འིཐུང་ན་ང་ཚོོས་ཅིིའི་ིཕྱོིརི་འིཐུང་མི་ི
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཆོོགསྐྱོེས་པ་ཚོོས་དུ་བ་འིཐེེན་ན་ང་ཚོོས་ཅིིའིི་ཕྱོིརི་འིཐེེན་མིི་ཆོོགསྐྱོེས་པ་ཚོོས་ཤེོ་

བརྒྱབ་ཆོོག་ན་ང་ཚོོས་ཅིིའི་ིཕྱོིརི་ཤེ་ོབརྒྱབ་མི་ིཆོོགསྐྱོེས་པ་ཚོོས་འུརི་བརྒྱབ་ཆོོག་ན་

བུད་མིེད་ཚོོས་ཅིིའི་ིཕྱོིརི་འུརི་བརྒྱབ་མི་ིཆོོག་ཅིེས་པའི་ིལྟ་ཚུལ་གྱི་ིསྐྱོེས་པ་དག་དང་

གྲལ་རྩོདོ་ཅིངི་ཁ་རྩོདོ་པ་སགོས་རིདེ། སྐྱོསེ་པ་ཚོ་ོལ་ང་ོརྒལོ་བྱདེ་ཕོདོ་པ་དང༌། འིཁནོ་

འིཛིིང་བྱེད་ཕོོད་པ། ཁ་རྩོོད་བརྒྱག་ཕོོད་པ་ན་ིབུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་རྩོོད་པའི་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་

ཞིིག་ལ་བསམི་ཡིོད་པ་མིཐེོང༌། ད་ེལྟརི་བུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་གླིེང་ན་ད་ེན་ིབུད་མིེད་ཀྱི་ི

རིང་ཚུགས་ཤེོརི་བ་ལས་མི་འིདས་ལ་ད་ེལྟརི་བྱས་ན་དངོས་སུ་སྨྱོོས་འིདུག་ཅིེས་གླིེང་

ན་འིགྲིགད་ེམི་ཟད་ད་ེན་ིབུད་མིེད་དག་ལ་གནོད་སྐྱོེལ་བའི་ིབྱ་སྤྱིོད་འིབའི་ཞིིག་ཡིིན་ཏོ་ེ

བདོ་ཀྱི་ིབུད་མིདེ་དག་གསི་ཆོང་མི་ིའིཐུང་ཞིངི་དུ་བ་མི་ིའིཐེནེ་པ་ན་ིབདོ་ཀྱི་ིབུད་མིདེ་ཀྱི་ི

རློབས་ཆོ་ེབའི་ིཡིོན་ཏོན་ཞིིག་ལས་སྐྱོོན་ཞིིག་མིིན་ལ་སྐྱོེས་པ་དག་དུ་ཆོང་ལ་རིོལ་བ་

ན་ིབདོ་ཀྱི་ིསྐྱོསེ་པ་དག་གསི་ཆོསེ་ཆོ་ེབའི་ིསྐྱོནོ་ཆོ་ཞིགི་ཡིནི། གལ་ཏོ་ེདའེི་ིཕྱོགོས་ནས་

ཐེོབ་ཐེང་ཞིིག་ཡིོད་ཀྱིང་ད་ེན་ིམིེད་པ་ལས་ཀྱིང་སྡུག་པ་རིེད། གལ་ཏོ་ེབུད་མིེད་དག་

གིས་དུ་ཆོང་ཁྲོོད་ནས་ཐེོབ་ཐེང་ཞིིག་རྩོོད་དགོས་ན་བུད་མིེད་ཀྱིི་བདེ་ཐེང་དང་བརྩོི་

བཀུརི་གྱིི་ཆོེད་དུ་དུ་བ་འིཐེེན་ཀྱིང་བུད་མིེད་ཀྱིི་བདེ་ཐེང་ལ་གནོད་པ་མིི་འིབྱུང་བའིི་

ཐེོབ་ཐེང་ཞིིག་དགོས་ལ་ཆོང་འིཐུང་ཡིང་དེས་བུད་མིེད་ལ་མིནརི་གཅིོད་བྱེད་མི་ིཆོོག་

པའི་ིཐེོབ་ཐེང་རྩོོད་དགོས་པ་རིེད། ཡིང་གཅིིག་བཤེད་ན་བུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་རྩོོད་པ་

ན་ིབུད་མིེད་ཀྱི་ིཁ་ེདབང་སྲུང་བའི་ིཆོེད་དུ་ཡིིན་པ་ལས་སྐྱོེས་པ་དག་ལ་དགག་པ་རྒྱག་

པའི་ིཆོེད་དུ་མི་རིེད། ལ་ལས་བུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་ན་ིསྐྱོེས་པརི་འིཐེབ་རྩོོད་རྒྱག་པ་

ཞིིག་ཏུ་བསམི་ཡིོད་པས་ད་ེལྟརི་བུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་ལག་ཏུ་མི་ིཡིོང་བའི་ིཁརི་ཐེོབ་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཐེང་ལག་ཏུ་སོན་པརི་སྐྱོེས་པ་ཚོོས་གདུང་སེམིས་མིཉམི་སྐྱོེས་གཏོན་ནས་འིབྱུང་མི་ི

ཐུབ་པའི་ིཁརི་རིང་ག་ིབཟའི་ཚོང་དང༌། གྲོགས་པ་ོགང་མིང་ཞིིག་ལ་ཕོོག་ཐུག་འིབྱུང་

སྲིདི་ལ་བུད་མིདེ་དག་གསི་ཀྱིང་རྒྱབ་སྐྱོོརི་བྱདེ་མི་ིསྲིདི། གལ་ཏོ་ེབུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་

རྩོོད་པ་སྐྱོེས་པ་ལ་ང་ོརྒོལ་བྱེད་པའི་ིཅིང་ཆོིན་གྱི་ིབསམི་བློ་ོལྟ་བུ་ཡིིན་ན་ད་ེལ་ཕོམི་ཁ་

མི་ིའིབྱུང་བའི་ིརིང་དབང་གཏོན་ནས་མིེད། བུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་རྩོོད་དུས་ད་ེན་ིབུད་

མིེད་རིང་ག་ིརིང་ཚུགས་མི་འིབོརི་བརི་གླིེང་ན་རྩོོད་དགོས་ལ་རིང་ག་ིལ་རྒྱ་མི་ཡིལ་

བའི་ིསྟེེང་ནས་ཀྱིང་རྩོོད་དགོས། མིདོརི་ན་བུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་ན་ིབོད་ཀྱི་ིབུད་མིེད་

དག་ག་ིཆོེད་དུ་རྩོོད་པ་ལས་རིང་ཉིད་དང་སྐྱོེས་པ་ཚོོའི་ིགྲལ་དང་ཚོིག་འིགྲོས་རྩོོད་པ་

ཞིིག་གཏོན་ནས་ཡིིན་མི་ིསྲིིད། ལྷག་པརི་བུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་ན་ིཁ་རྩོོད་ཅིིག་གཏོན་

ནས་མིིན་པས་བུད་མིེད་ཚོོས་གཞིན་སྐྱོོབ་པརི་ཐེོག་མིརི་རིང་སྐྱོོབ་པའི་ིསློད་དུ་བརྩོོན་

དགོས་པ་དང༌། བུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་རྩོོད་པའི་ིཐེོག་མིརི་རིང་ག་ིཐེོབ་ཐེང་རྩོོད་དགོས། 

ལྷག་པརི་བུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་རྩོོད་པའི་ིཆོེད་དུ་གཞིན་གྱི་ིདང་བ་འིདྲེན་པ་ཞིིག་དང༌། 

གཞིན་གྱི་ིརྒྱབ་སྐྱོོརི་བྱེད་མིཁན་ཞིིག་ཏུ་བརྩོོན་ལེན་བྱེད་པ་ལས། སྐྱོེས་པ་ཚོོའི་ིཆོང་

འིཐུང་གྲགོས་ད་ོཟླ་མིདེ་པ་ཞིགི་དང༌། དུ་བ་འིཐེནེ་པརི་ད་ོཟླ་མིདེ་པ་ཞིགིཁྱི་ོག་ལ་རྡུང་

རིེས་རྒྱག་མིཁན་གྱིི་དཔའི་མིོ་ཞིིག་བྱས་ནས་རིང་གི་ཁྱིིམི་གཞིི་དྲོན་མིོ་ཡིང་འིབོརི་

བརི་བྱེད་ན་བུད་མིེད་ཀྱིི་ཐེོབ་ཐེང་རྩོོད་པ་ནི་ཁ་སྟེོང་ནང་གི་ཚོིག་སྟེོང་ཙོམི་ལས་མི་

འིདས་སྙམི་ཏོ་ེའིད་ིན་ིབདག་ག་ིབསམི་ཚུལ་ཙོམི་ཡིིན་པས་འིགྲིག་པའི་ིངེས་པ་གཏོན་

ནས་མིདེ་ད།ོ །
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགསེ་དགེ་འོིསེ་སློོབ་གིླིང་གི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

སོྒོམ་པ་བཀྲ་ཤེིསེ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། སྐྲ་རིིང་མི་དང་བློོ་ཐུང་མི་སོགས་ཀྱིི་ཁ་དཔེས་བོད་མིོ་ཚོོའིི་ཐེོབ་ཐེང་

མིཚོོན་ཐུབ་བམི། 

ལན། བོད་སྐད་ཁྲོོད་དུ་སྐྲ་རིིང་མི་དང་བློ་ོཐུང་མི་ཟེརི་བའི་ིགཏོམི་དཔ་ེཡིོད་པ་

བདནེ་ཡིང༌། མི་ིརིགིས་གཞིན་པའི་ིསྐད་ཆོའི་ིནང་ནའིང་གཏོམི་དཔ་ེད་ེའིདྲ་མིཐེངོ་ཐེསོ་

སུ་ཡིོད་པས། ད་ེབོད་པ་ཁ་ོནའི་ིགཏོམི་དཔ་ེཞིིག་ཡིིན་མིིན་བཤེད་དཀའི། བོད་པ་ཁ་ོ

ནའི་ིགཏོམི་དཔ་ེཞིིག་ཡིིན་པའི་ིདབང་དུ་བཏོང་ཡིང་གནས་ལུགས་དང་མིཐུན་པ་ཞིིག་

ཡིིན་པའི་ིངེས་པ་ག་ལ་ཡིོད། སྐྲ་རིིང་མི་ཡིིན་ན་བློ་ོཐུང་མི་ཡིིན་པའི་ིངེས་པ་ད་ེལས་

ཀྱིང་མིདེ་པ་ན་ིའིབྲ་ོབཟའི་ཁྲོ་ིམི་ལདོ་དང་མི་ཅིགི་ལབ་སྒྲོནོ་སགོས་ཀྱིསི་ཤེསེ། བདོ་མི་ོ

ཚོོའི་ིཐེོབ་ཐེང་ཟེརི་བ་ཁ་ོམི་ོཚོོའི་ིམི་ཚོང་དང་སྤྱི་ིཚོོགས་ཀྱི་ིག་ོགནས་ལ་ག་ོབའི་ིདབང་

དུ་བྱས་ན། ལ་ོརྒྱུས་དང་དངོས་ཡིོད་གཉིས་ཀའི་ིཆོ་ནས་བལྟས་ན་གཙོ་ོབ་ོམི་ིསྒེེརི་

རིང་ཉིད་ཀྱི་ིའིཇིོན་ཐེང་ལ་རིག་ལས་ཤེིང༌། མི་ིའིཇིོན་ཐེང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཕོ་ོམིོའི་ི

དབྱ་ེབ་ལ་མི་ལྟོས་པརི་སྤྱི་ིཚོོགས་ཁྲོོད་ཀྱི་ིག་ོགནས་ལ་ལྟོས་བཅིས་ཀྱིིས་ཅུང་མིཐེ་ོབ་

མིགི་མིཐེངོ་ལག་ཟནི་ཡིནི། ད་ེཕྱོིརི་བུད་མིདེ་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་ངམི་ག་ོགནས་མིཐེ་ོདམིའི་མི་ི

འིདྲ་བ་ད་ེཕོ་ོམིཆོགོ་མི་ོདམིན་དུ་འིཛིནི་པའི་ིལྟ་ཚུལ་ཉ་ིཚོ་ེབ་ཙོམི་ལ་བརྟོནེ་ནས་བྱུང་བ་

ཞིིག་མི་ཡིིན་པརི། ས་ོསོའི་ིདོན་སྒྲུབ་པའི་ིནུས་པའིམི་འིཇིོན་ཐེང་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུང༌། 

འིཇིོན་ཐེང་ད་ེཡིང་རྒྱུ་མིེད་རྐྱེེན་མིེད་ཅིིག་མི་ཡིིན་པརི་ལྷན་སྐྱོེས་དང་སྦྱོངས་སྟེོབས་

གང་རུང་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིིན། མི་ིཕོལ་ཆོེའི་ིའིཇིོན་ཐེང་ན་ིསྦྱོངས་སྟེོབས་ལས་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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བྱུང་བ་ཡིིན་ཏོེ། དངོས་བརྒྱུད་གང་རུང་ནས་སྡུག་སྤོོང་བདེ་བསྒྲུབ་ཀྱིི་ཐེབས་ཅིི་

རིིགས་སྟེོན་པ་ཤེེས་བྱ་སྣ་ཚོོགས་པ་ལ་སྦྱོངས་ཏོ་ེཤེེས་བྱ་ད་ེཉིད་རིང་ག་ིཤེེས་ཡིོན་དུ་

བསྒྱུརི་བ་དང༌། ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ིཤེེས་ཡིོན་ད་ེཉིད་ནང་སེམིས་ཀྱི་ིརྨོོངས་མུན་སེལ་

བྱེད་ཤེེས་རིབ་ཀྱི་ིའིོད་སྣང་དུ་འིགྱུརི་བརི་བྱས་ཤེིང༌། གནས་ལུགས་རྟོོགས་པའི་ིཤེེས་

རིབ་ད་ེཉིད་དོན་རྣམིས་བསྒྲུབ་པའི་ིསྟེོབས་ཤུགས་སམི་འིཇིོན་ཐེང་དུ་འིགྱུརི་བརི་བྱ་

དགོས་པ་ཡིིན་ཕྱོིརི། ཕོ་ོམི་ོགང་ཡིིན་ལ་མི་ལྟོས་པརི་རིང་ག་ིམིིག་སྔའི་ིཐེོབ་ཐེང་ངམི་

ལས་དབང་ལགེས་པརི་བསྒྱུརི་འིདདོ་པ་ཞིགི་ཡིིན་ཕྱོནི། རིགི་པ་ནངས་པརི་འིཆོ་ིཡིང་

བསློབ། ཅིེས་གསུངས་པ་ལྟརི་དུས་དང་རྣམི་པ་ཀུན་ཏུ་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་བརྩོོན་པ་གནད་

ཀྱི་ིདནོ་པ་ོཡིནི་ན་ོསྙམི། 

མཚ་ོསྔོོན་དགེ་ཐོོན་སློོབ་གྲྭའིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

གཅན་ཚ་བཀྲ་བྷོོ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། གཞི་ིརིིམི་གྱི་ིའིཚོ་ོབའི་ིཁྲོོད་དུ་སྐྱོེས་མི་ཚོོས་དཀའི་ངལ་ཁྱིད་དུ་བསད་

ནས་འིཁོརི་བའི་ིལས་རིིགས་ཀྱི་ིཁུརི་བ་ོཁུརི་ཡིོད་པ་མིིག་མིཐེོང་ལག་ཟིན་ཡིིན། འི་ོན་

དསེ་སྐྱོསེ་མི་ཚོའོི་ིཐེབོ་ཐེང་དམིའི་བ་མིཚོནོ་ཐུབ་བམི། 

ལན། དྲི་བ་འིདི་མིཐེོང་མི་ཐེག་ཕོལ་ཆོེ་ཤེོས་ལྟརི་ན། མིི་ལྔས་བདག་པོའིམི་

དབང་ཆོེན་དུ་གྲུབ་པའི་ིགཞི་ིཆོེན་པོའིམི་ཁ་གཏོད་གསུམི་པ་ོད་ེལ་དོན་ཆུང་གསུམི་དུ་

ཕྱོ་ེསྟེ་ེདྲསི་ལན་སྟེབས་བད་ེཞིགི་འིདབེས་འིདདོ། ད་ེགསུམི་ན།ི གནས་འིགྲ་ོབུ་མིའོི་ིཕོ་

མི་གཉསི་དང༌། སྒྱུག་པ་ོསྒྱུག་མི་ོགཉསི། ཚོ་ེགཅིགི་ག་ིསྐྱོ་ཡི་སྐྱོསེ་པ་བཅིས་གསུམི་སྟེ་ེ
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

རིེ་རིེ་བགྲང་ན་ལྔ་བོ་དེ་རིེད། དེ་ལྟརི་བཤེད་དོན་ནི་ཕོ་མིའིི་བཀའི་གསུང་བརྩོི་མིི་

དགོས་པ་དང༌། སྒྱུག་པ་ོསྒྱུག་མི་ོགས་ོསྐྱོོང་བྱེད་མི་ིདགོས་པ། ཚོ་ེགཅིིག་ག་ིསྐྱོ་ཡིརི་

སེམིས་གཏོོད་མི་ིདགོས་པའི་ིམི་རིབས་དང་གོམིས་ལོག་ག་ིགཏོམི་ཞིིག་བཤེད་འིདོད་

པ་མིནི། གཙོ་ོབ་ོམི་ིདང་མིའིི་ིབརི་དུ་བརྩོ་ེསམེིས་དང་བརྩོ་ེདུངས། འིདྲ་མིཉམི་དང་བརྩོ་ི

བཀུརི་དགོས་པ་གཞིརིི་བཅིས་པ་ད་ེལས་ལྡོག་སྟེ།ེ ཁ་ོཚོོའི་ིའིབྲེལ་བ་ན་ིམིཐེའི་རུ་ལྷུང་

དྲགས་ནས་འིདང་ཆོེན་གོང་ཆོེན་དང༌། མིནའི་མི་བྲན་གཡིོགབཟའི་ཟླ་དགྲ་ཟླ་རུ་ལྟ་

བའི་ིགོམིས་སྲིོལ་ངན་ལངས་པ་དེརི་ཞུགས་དང་འིཇུག་བཞིིན་པའི་ིམི་ིཚོོགས་ད་ེདག་

ལ་སྐྱོནོ་གྱི་ིམིཛུབ་མི་ོཞིགི་འིཛུགས་བསམི་པ་ཡིནི། 

༡ ཕ་མ་དང་བུ་མོའིི་འིབྲེེལ་བ། 

མིིའི་ིའིཇིིག་རྟོེན་གྱི་ིཁམིས་འིད་ིན་རིང་ག་ིཕོ་མི་ལ་བརྩོ་ིབ་དང༌། རིང་ག་ིབུ་ཕྲུག་

མི་ིགཅིེས་པ་ཞིིག་ཡིོད་མི་ིསྲིིད་ལ། མིེད་པའི་ིགཏོམི་གྱི་ིབརྗེོད་པའིང་ཆོོས་དང་འིཇིིག་

རྟོེན་གཉིས་ཀའིི་ཐེད་དུ་སྣ་ཚོོགས་ཤེིག་བཤེད་རྒྱུ་ཡིོད། འིོན་ཀྱིང་སྐབས་ཤེིག་

ནས‘གཉེན་སྒྲོིག་པ’ཞིེས་མིཛིའི་སེམིས་སྦྲེེལ་མིཐུད་ཀྱིི་མིིང་ཡིག་པོ་ཞིིག་སྦྱོརི་ཏོེ། 

དནོ་དངསོ་སུ་བསམི་རྒྱུ་དང་ལས་རྒྱུ་ན་ིབུ་མིའོི་ིབད་ེསྡུག་མི་ཡིནི་པརི་རྒྱུ་དང་ནམོི་པ་

རིེད་ལ། དྲན་རྒྱུ་དང་བརྗེོད་རྒྱུ་ན་ིབུ་མིོའི་ིའིཁོརི་བ་མིིན་པརི་རིང་ཉིད་ཀྱི་ིསྙན་པ་དང་

གྲགས་པ་རིདེ། འི་ོན། ད་ེའིདྲའི་ིཕོ་མི་ཞིགི་འིཇིགི་རྟོནེ་དུ་ཡིདོ་སྲིདི་དམི། མིདེ་པ་ལ་རི་ེ

སྨོན་དང་རིིམི་བྲ་ོབགྱིིས་དང་བགྱིིད་པའིི་བསམི་པ་དཀརི་བ་ོསུ་དང་སུ་ལའིང་ཡིོད་

ཀྱིང༌། ཁ་ཚོོན་གཅིོད་དཀའི་སྟེ།ེ བོད་ཀྱི་ིདམིངས་ཁྲོོད་དུ་དརི་ཆོ་ེབའི《ིརྒན་གྱིའི་ིསྐརི་མི་

དང་སྨན་ཚོོང་ཚོ་ེསྐྱོིད》ཀྱི་ིསྐྱོ་ོགརི་ལས་ང་ཚོོས་ཅི་ིཞིིག་ཚོོརི་ཐུབ། འིདང་ཅིན་གོང་ཅིན་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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དུ་སངོ་བའི་ིསྣང་ཚུལ་ཞིགི་དྲན་རྒྱུ་ཨ་ེཡིདོ། 

༢ སྒྱུག་པོ་སྒྱུག་མོ་དང་མནའི་མའིི་འིབྲེེལ་བ། 

སྤྱིིརི་རྒན་པརི་བརྩོ་ིབཀུརི་དང་ཆུང་ལ་བྱམིས་སྐྱོོང་ན་ིརིང་མི་ིརིིགས་ཀྱི་ིགོམིས་

སྲིོལ་ཡིག་ཤེོས་དང༌། མི་ིཆོོས་རིིང་ལུགས་ཀྱི་ིལེགས་བཤེད་དུ་སྣང་མིོད། འིོན་ཀྱིང་

རྒན་རྒོན་ཁ་ཁེརི་གྱིིས་ཆུང་ལ་བྱམིས་སྐྱོོང་ཞིེས་མི་ིགཞིན་དང་གཞིན་ཞིིག་ལ་བསམི་

བློ་ོགཏོོང་བ་ཕོརི་ཞིོག་རྒྱུན་དུ་རིང་ཉིད་ལ་སྲི་ིཞུ་སྒྲུབ་མིཁན་གྱི་ིམི་ིསྟེེ‘མིནའི་མི’ཞིེས་

པའི་ིམིིང་ག་ིགདགས་གཞི་ིད་ེབྱུང་བ་ནས་བཟུང༌། རིང་ཉིད་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་རྣམིས་བརྗེེད། 

བྱམིས་སྐྱོོང་ག་ིབློ་ོསེམིས་ད་ེའིགགཕོ་མི་དང་བུ་ཕྲུག་ག་ིབརྩོ་ེསེམིས་ད་ེཆོད་ད་ེརིང་

ཉིད་ཀྱི་ིའིཚོ་ོབའི་ིཁོརི་ཡུག་ཆུང་ཆུང་དེའི་ིནང་དུ་རིང་རྫོིག་རྫོིག་གཞིན（མིནའི་མི）

ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཏུ་མིཐེོང་སྟེ།ེ ཕོན་ཚུན་བཀུརི་ན་བརྩོ་ིབཀུརི་དང་རིང་གཞིན་མིཐེའི་རུ་

མི་ལྷུང་ན་ཡི་རིབས་ཡིནི་པའི་ིང་ོབ་ོདའེིང་རྨོང་ནས་བསྒྱུརི་ཅིངི༌། དཔནོ་དང་གཡིགོ་ག་ི

རྣམི་ཐེརི་ད་ེན་ིཁེངས་པརི་རློོམི་འིདུགའིད་ིན་ིདྲ་ིབ་འིདིའི་ིནང་དོན་དང་ལྡོག་པའི་ིལན་

ལྟརི་འིདང་ཞིིག་བརྒྱབ་ན་ཁྱིིམི་གཞི་ིདྲོན་མི་ོའིཛུགས་པའི་ིཀ་བ་མིེད་པ་དང་འིདྲ་ལ། 

མི་ིལུས་དང་མི་ིསེམིས་ལ་འིགེལ་བའི་ིཁྲོིམིས་ཆོད་དང༌། རིང་ག་ིཁུརི་བའི་ིནག་ཉེས་

རིེད། འིབྲེལ་བའི་ིཆོ་ནས་མིིང་གཞིན་ཞིིག་བཏོགས་ན་མིནའི་མི་སྟེེ‘བྲན་གཡིོག’ག་ི

མིངི་ནས་བསོ་ཆོགོ་ཆོགོ་འིདུག

༣ བཟའི་ཟླའིི་འིབྲེེལ་བ། 

ཐེོག་མིའི་ིདུས་སུ‘སྙིང་ག་ིདུམི་བུ’དང‘སྙིང་སྡུག་མི’ཞིེས་རྣ་བརི་སྙན་ཞིིང་ཡིིད་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཁམིས་གཡི་ོབའི་ིསྐད་ཆོའི་ིསྦྱོོརི་ལེགས་པ་ོདང༌། ཁྱིད་པརི་དུ‘སྐྱོིད་ཀྱི་ིརྟོ་བོརི་མིཉམི་

བཞིོན་དང༌། སྡུག་གི་ཁུརི་བོ་མིཉམི་འིཁུརི’ཞིེས་འིགྲོ་མིིའིི་ཐེོབ་ཐེང་གླིེང་དུས་དང་

གཉེན་སྒྲོིག་གི་ཁྲོིམིས་ཁ་ནས་ཀྱིང་ངོ་གནོངས་མིི་དགོས་པ། ཕོོ་མིོའི་ིབརྩོེ་དུངས་

བཤེད་ན་འིབྲེལ་ཆོགས་ཤེིང༌། དཔ་ེདང་དོན་ལ་སྦྱོརི་ན་ལྷུ་རྐང་འིགྲིག་པ་ཞིིག་ཡིིན་

ཀྱིང༌། བཤེད་པ་ཙོམི་ལས་དོན་ཐེོག་ཏུ་མི་ིའིཁྱིོང་བརི། རིིམི་གྱིིས‘ཁ་བཤེད་ཆུ་ཡི་ིཝུ་

བ’ཞིེས་པ་ལྟརི། ང་སྐྱོིད་རྒྱག་མིཁན་དང་ཁྱི་ོསྡུག་མྱོོང་མིཁན་དུ་སོང་ཞིིང༌། ང་ཤེ་

བཟའི་ཆོང་འིཐུང་མིཁན་དང་ཁྱིོད་ཆུ་ནག་ལ་རྩོམི་ནག་བཟའི་མིཁན། ང་སྐྱོ་སྟེོང་བྱེད་

མིཁན་དང་ཁྱིོད་རྒྱུ་འིབྲས་བརྩོི་མིཁན་ཡིིན་པའིི་ཚོིག་དང་བྱ་སྤྱིོད་ཡིོད་པ་མི་ཟད། 

‘སྟེག་ཤེརི་ལ་དགོས་པ་ནི་བློོ་རིིག’ཅིེས་དོན་འིབྲས་མིེད་ཀྱིང་གོང་ན་སྒེམི་སྒེམི་དུ་

འིདུག་ལ། ‘བུ་མིརོི་དགསོ་པ་ན་ིལས་ཀ’ཞིསེ་བློ་ོརིགི་ཇི་ིའིདྲ་གསལ་ཡིང་ཞིལོ་ན་ཞུམི་

ཞུམི་དུ་སྡོོད་དགོས་པའི་ིདོན་དངོས་ཧོ་ཅིང་མིང་བས། འིད་ིན་ིདགྲ་དང་རིང་ག་ིཁྱིད་

རྟོགས་ལས་དཔ་ེཅི་ིཞིགི་བཀདོ་ཀྱིང་མིཚོནོ་ཐེབས་ཤེགི་མིདེ་པརི་སྙམི། 

ནུབ་བྱེང་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

མཐོའི་བ་བཀྲ་དོན་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཁྱིིམི་ཆུང་མི་རིང་གི་དམིན་ལེན་དགོས། རྟོ་འིདོ་བ་རིང་གི་བཟང་ཉོ་

དགསོ་ཞིེས་པའི་ིཁ་དཔ་ེཡིསི་སྐྱོསེ་མི་ཚོོརི་དམིའི་འིབབེས་བྱས་པ་མིཚོནོ་ཐུབ་བམི། 

ལན། མིཚོནོ་མི་ིཐུབ། རྒྱུ་མིཚོན་ཡིདོ་ད།ེ གཏོམི་དཔ་ེའིདའིི‘ིརིང་ག་ིདམིན’ཞིསེ་

པ་ན་ིརིང་བཞིིན་དང་ངང་རྒྱུད། བློ་ོརྒྱ་དང་ཤེེས་རྒྱ། ཡིག་མི་ོསྒེ་ོདང་ལག་ལས་ཀ་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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སགོས་རིང་ལས་དམིན་པ་སྟེ་ེཤེསེ་མིདེ་མི་ཞིགི་ལནེ་དགསོ་ཞིསེ་པའི་ིདནོ་མིནི་ལ། ད་ེ

ལྟ་བུ་ན་ིགང་ཟག་སུ་དང་སུས་ཀྱིང་འིདོད་པ་མིིན་པས་བོད་པས་འིདོད་པ་ག་ལ་ཡིིན། 

ད་ེབས་བསྟེན་དོན་ན་ིཁྱིིམི་གཅིིག་ནས་ནང་གྲོས་ཡིོང་བ་དང་རིང་ག་ིསྐྱོེས་པའི་ིངག་ལ་

ཉན་པ་ཞིགི་ལེན་དགསོ་པའི་ིདནོ་རིདེ། དསེ་ན་ནང་གྲསོ་ཡིངོ་བ་དང་རིང་ག་ིསྐྱོསེ་པའི་ི

ངག་ལ་ཉན་པའི་ིབུད་མིེད་བློ་ོལྡན་ཞིིག་ཡིིན་ན། ངེས་པརི་དུ་རིང་བཞིིན་བཟང་ཞིིང་

ངང་རྒྱུད་རིངི་ལ་ཤེསེ་རྒྱ་ལྡན་པ་ཞིགི་ཡིནི་དགསོ་ལ། སྐྱོསེ་པ་ཀུན་གྱི་ིའིདདོ་བློོའིང་ད་ེ

རིདེ། གཞིན་ཡིང༌། གཏོམི་དཔ་ེའིད་ིན་ིབདོ་རིང་ག་ིཡུལ་སྲིལོ་གོམིས་གཤེསི་དང་འིཚོ་ོ

བའི་ིཁོརི་ཡུགམི་ིཚོེའི་ིརིིན་ཐེང་དང་འིཇིིག་རྟོེན་ལྟ་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ིཐེད་ནས་བཏོོན་པ་

ཞིིག་སྟེེ། སྲིོལ་རྒྱུན་དུ་རིོང་འིབྲོག་གཉིས་ལས་ལས་གང་གཉེརི་བ་ཞིིག་ཡིིན་རུང༌། 

སྐྱོེས་པས་ཕྱོ་ིརིོལ་ནས་ཟས་གོས་འིཚོོལ་བའི་ིལས་གཉེརི་བ་དང་བུད་མིེད་ཀྱིིས་ནང་

ག་ིཟས་གོས་སྦྱོོརི་བཟོའི་ིལས་གཉེརི་བ་ཡིིན་པ་དངོས་དོན་དང༌། དེས་ཕྱོིརི་ཁྱིིམི་ན་

གནས་པའི་ིསྐྱོེས་དམིན་ལས་ཕྱོ་ིལ་འིགྲ་ོབའི་ིསྐྱོེས་པའི་ིམིཐེོང་རྒྱ་དང་མིིག་རྒྱང་ཅུང་

རིིང་བ་ོཡིིན་འིོས་པས‘རིང་ག་ིདམིན’ཞིེས་བཤེད་པ་རིེད། འིད་ིན་ིསྤྱི་ིབཏོང་ག་ིགང་

ཟག་ཕོལ་བའིི་ཐེད་ནས་བཤེད་པ་ལས། སྐྱོེས་པ་བླུན་པོ་དང་གཏུམི་པོ་ཐེད་ནས་

བཤེད་པ་མིིན་པརི་འིདོད། དེ་ལྟ་མི་ཡིིན་པརི་གཏོམི་དཔེ་འིདི་ལས་སྐྱོེས་མི་ཚོོརི་

དམིའི་འིབེབས་བྱས་ཡིོད་ན། རྟོ་འིད་ོབ་ལ་མིི་ལས་ལྷག་པའིི་བསྟེོད་བསྔགས་བྱེད་

ཡིདོ་པརི་ཐེལ་ལ་ད་ེལྟ་མི་ཡིནི་པས་ས།ོ །
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཀན་སུའུ་ནང་བསྟན་སློོབ་གིླིང་གི་དགེ་རྒན་ 

ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། དེང་སང་སྐྱོེས་མི་རིེ་འིགས་བུད་མིེད་ཀྱིི་ཁེ་དབང་ངམི་ཐེོབ་ཐེང་རྩོོད་

བཞིནི་པརི་ཁྱིདེ་ལ་ལྟ་ཚུལ་ག་འིདྲ་འིདུག

ལན། ཁ་ེདབང་གང་ཡིནི་ཡིང་འིཐེབ་རྩོདོ་བྱས་ན་ཐེབོ་པ་ཞིགི་ལས་སྙངི་རྗེ་ེནས་

ཁྱིོད་ཀྱིི་ཁེ་དབང་ཁྱིོད་ལ་གནང་མིཁན་ཞིིག་འིཇིིག་རྟོེན་འིདིརི་མིི་དཔེ་བ་ཞིིག་རིེད་

ཨང༌། བུད་མིེད་ཡིིན་ནའིང་འིདྲ། སྤྱིིརི་བཏོང་ག་ིསྤྱི་ིདམིངས་སུ་ཡིིན་ནའིང་འིདྲ། མི་ི

རིགིས་ཡིནི་ནའིང་འིདྲ། རིང་རིང་ས་ོསའོི་ིཁ་ེདབང་ད་ེརིང་ཉདི་ཀྱི་ིའིཇིགིས་པ་མིདེ་པའི་ི

འིཐེབ་རྩོདོ་དང་བརྩོནོ་ལནེ་ལ་བརྟོནེ་དགསོ་པ་ཞིགི་ཡིནི་ཞིངི༌། རྩོ་ཁྲོིམིས་སུ་གཏོན་ལ་

ཕོབ་ཚོརི་བའི་ིསྤྱི་ིདམིངས་དང་གཉོམི་ཆུང་ག་ིརིིགས་སྟེེ། གྲངས་ཉུང་མི་ིརིིགས་དང༌། 

བུད་མིེད། དབང་བ་ོསྐྱོོན་ཅིན། བྱིས་པ་སོགས་ཀྱི་ིཁ་ེདབང་གང་ཡིིན་ཡིང་ལག་ལེན་

དངོས་ནས་དོན་འིཁྱིོལ་ཞིིག་ཡིོང་དགོས་ན་བརྩོོན་ལེན་ལ་རིག་ལས་ཤེིང༌། ཁ་ེདབང་

གང་ཡིིན་བརྩོོན་ལེན་བྱེད་པ་ན་ིཁྲོིམིས་ཀྱི་ིགཟ་ིབྱིན་ལ་སྲུང་སྐྱོོབ་བྱས་པ་ཞིིག་དང་སྤྱི་ི

ཚོོགས་འིཆོམི་མིཐུན་ལ་སྲུང་སྐྱོོབ་བྱེད་མིཁན་གྱི་ིདཔའི་བ་ོདང་དཔའི་མི་ོའིབའི་ཞིིག་

ཡིིན་ལ། སྤྱིི་སྒེེརི་གང་ཡིིན་གྱིི་ཁེ་དབང་རྩོོད་ལེན་ནམི་དེའིི་ཕྱོིརི་འིབོད་སྐུལ་གཏོོང་

མིཁན་ཡིང་དེའི་ིརིིགས་སུ་གྱུརི་བ་ལས་སྔོན་ཐེོན་དང་རྟོོགས་ལྡན་རི་ེའིགའི་བའི་ིལས་

ཡིནི་ནའིང༌། ད་ེལ་བརྟོནེ་ནས་རིགིས་གང་ཡིནི་ཧྲིལི་ལ་རྩོདོ་ལནེ་བྱདེ་འིདདོ་ཀྱི་ིབསམི་

པ་སྐྱོསེ་ཚོ་ེགནད་དོན་ཐེག་ཆོདོ་པརི་ཡིང་ཐེག་མི་ིརིངི་སྙམི་མི།ོ །



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ནུབ་བྱེང་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་འིབུམ་རམསེ་པ་ 

ཨ་རྡོོར་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཁྱིེད་ཀྱིིས་བུད་མིེད་དང་ནག་མིོ། ཨ་ཡིེ། ཆུང་མི། སྐྱོེས་དམིན། ནག་

ཆོགས། ཡུགས་ས་མི་བཅིས་ལ་ག་ོབ་ཇི་ིལྟརི་ལེན་གྱི་ིཡིོད། ཕྱོིའི་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིསྐྱོེས་

མི་ཚོོརི་ད་ེའིདྲའི་ིའིབདོ་སྟེངས་ཡིདོ་དམི། 

ལན། ཐེ་སྙད་ན་ིསྐད་ཀྱི་ིཐེོག་མིའི་ིགྲུབ་ཚུལ་ཡིིན་ལ། གལ་ཏོ་ེཐེ་སྙད་མིེད་ན་

འིཇིིག་རྟོེན་དུ་སྐད་ཆོ་ཡིོད་པརི་མི་ིསྲིིད་པ་བཞིིན། སྐད་ཆོ་མིེད་ན་མིིའི་ིརིིགས་ཀྱི་ིརིིག་

གནས་ཞིེས་པའི་ིཤེེས་རིབ་འིད་ིདག་ཀྱིང་གཞི་ིནས་འིཕོེལ་རྒྱས་འིགྲ་ོམི་ིསྲིིད། དེའི་ི

ཕྱོརིི། ཐེ་སྙད་ན་ིརིགི་གནས་ཀྱི་ིམིཚོནོ་ཚུལ་ཐེགོ་མི་ཡིནི། བདོ་སྐད་ཀྱི་ིཐེ་སྙད་འིད་ིདག་

ལས་བོད་མིིའི་ིཤེེས་རིིག་ཁྲོོད་ཀྱི་ིབུད་མིེད་ལ་བཟུང་བའི་ིའིདུ་ཤེེས་དང༌། བསམི་བློ་ོ

གཏོངོ་སྟེངས་མིཚོནོ་ལ། ད་ེལས་ཀྱིང་གསལ་བརོི་བཤེད་ན། བདོ་མིའིི་ིསྤྱི་ིཚོགོས་ཁྲོདོ་

ཀྱི་ིཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་མིིན་པའི་ིའིདུ་ཤེེས་མིཚོོན་པ་ཡིིན། ཕོ་ོམིཆོོག་མི་ོདམིན་གྱི་ིལྟ་བ་

འིད་ིན་ིསྤྱི་ིཚོགོས་འིཕོལེ་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོརིམིི་ཞིགི་ཏུ་མིཐེངོ་བས། འིད་ིན་ིརྒྱལ་ཁབ་མི་ིའིདྲ་

བ་དང་མིི་རིིགས་མིི་འིདྲ་བ་གང་ལའིང་འིབྱུང་དང་བྱུང་ཟིན་པའིི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ནོརི་

འིཁྲུལ་ཅིགི་ཡིནི་པརི་འིདོད་ད།ོ །
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

རྨ་ལོྷོ་ཁུལ་མི་རིགསེ་སློོབ་འིབྲེིང་གི་དགེ་རྒན་ 

རྡོོ་རེྗེ་རྒྱལ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། དག་ེའིདུན་ཆོོས་འིཕོེལ་གྱི་ིའིདོད་པའི་ིབསྟེན་བཅིོས་ཀྱིིས་བུད་མིེད་ལ་

དམིའི་འིབེབས་དང་མིཐེངོ་ཆུང་བྱས་པ་མིཚོནོ་ཐུབ་བམི། 

ལན། ངེད་ཀྱིི་བསམི་ཚུལ་ཡིིན་ན། ཅིི་ཡིོད་ཁ་ནས་འིདོན་ཅིིང་དྲང་བདེན་

གཙོིགས་སུ་འིཛིིན་པའིི་མིིག་ལྟོས་པ་དགེ་འིདུན་ཆོོས་འིཕོེལ་གྱིི་འིདོད་པའིི་བསྟེན་

བཅིོས་སུ་བརྗེོད་པ་ན་ིདོན་དག་ང་ོམི་ད་ེཁོག་དུ་མི་བཅུག་པརི་དམིརི་རྗེེན་དུ་བཏོོན་

ནས་བཤེད་པ་ལས་བུད་མིེད་ལ་མིཐེོང་ཆུང་དང་དམིའི་འིབེབས་བྱས་པ་གཏོན་ནས་

མིཚོོན་མི་ིཐུབ། འིད་ིདངོས་ཡིོད་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིིགས་ཏོ་ེདྲང་བདེན་གྱི་ིལམི་ནས་

བརྗེོད་པ་ཡིིན་གྱི་ིབུད་མིེད་དག་ལ་མིཐེོང་ཆུང་དང་སྨ་ཕོབ་ཡིིན་ན་ཁོང་ཡིང་རྙིིང་ཞིེན་

དང་བག་འིཁུམིས་ཀྱི་ིགནས་ལས་ཐེརི་མིདེ་པ། བདོ་ཀྱི་ིབསམི་བློ་ོབ་ཆོནེ་པའོི་ིགྲས་སུ་

བགྲངས་པ་ཡིང་སྙིང་བ་ོཅིི་ཡིང་མིེད་དོ། །ཀུན་གྱིི་མིཁྱིེན་གསལ་ལྟརི་སྤྱིིརི་ན་དགེ་

ཆོོས་མིཆོོག་གིས་བུད་མིེད་དང་བསམི་བློ་ོཅིན་གང་སུ་ཇི་ིསྙེད་པའི་ིསྐྱོོན་ཡིོན་སོགས་

ཞིིབ་འིབྲ་ིབྱེད་པའི་ིཚོ་ེན་དོན་དངོས་ལ་གཞིོལ་བ་ཁོང་ག་ིགཤེིས་ལ་གྲུབ་ཡིོད། ལྷག་

པརི་དུ་བུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་ཐེད་ན་ཡིང༌། འིདོད་པའི་ིབསྟེན་བཅིོས་སུ། རིང་ག་ིརིང་

དནོ་ཡུལ་གྱི་ིསྤྱི་ིདནོ་དང༌། རྒྱལ་བའོི་ིརྒྱལ་སྲིིད་སྤྲང་བའོི་ིའིཚོ་ོཐེབས་སགོས། ཆོ་ེཆུང་

བྱ་བ་གང་དང་གང་བྱདེ་ཀྱིང༌། མིདེ་དུ་མི་ིརུང་བ་ན་ིབུད་མིེད་ཡིནི། །ཞིེས་པའི་ིཚོགིས་

བཅིད་དུ་ཡིང༌། སྟེདོ་རྒྱལ་བའོི་ིཆོེན་པའོི་ིཆོབ་སྲིདི་ནས་སྨད་སྤྲང་བའོི་ིའིཚོ་ོཐེབས་བརི་

དུ་འིཇིིག་རྟོེན་གྱི་ིབུད་མིེད་ན་ིམིེད་དུ་མི་ིརུང་བརི་བརྗེོད་པ་དང༌། འིཇིིག་རྟོེན་གྱི་ིབུད་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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མིེད་ན་ིསྤྱི་ིཚོོགས་དརི་རྒུད་འིགྲ་ོབའི་ིསྒུལ་ཤུགས་གཙོ་ོབ་ོདང༌། མིིའི་ིརིིགས་ཀྱི་ིབློ་

སྲིོག་སྐྲུན་མིཁན་འིབའི་ཞིིག་ཡིིན་པ། གལ་ཏོེ་འིཇིིག་རྟོེན་གྱིི་བུད་མིེད་མིེད་ན་མིི་

རིིགས་དང་མིི་རིིགས་ཀྱིི་མི་འིོངས་པ་མིེད་པ་སོགས་བུད་མིེད་ལ་བསྔགས་བརྗེོད་

དང༌། ཁ་ོཚོོའིི་སྤྱིི་ཚོོགས་ཀྱིི་ག་ོགནས་ལ་ཚོད་མིཐེ་ོབའིི་གདེངས་འིཇིོག་བྱས་ཡིོད་

སྟེབས། སེརི་སྐྱོ་སུ་ཡིིན་ཡིང་སྣང་བ་གང་དྲན་གྱིིས་བུད་མིེད་ལ་མིཐེོང་ཆུང་དང་

བརྙིས་བཅིསོ་བྱདེ་མི་ིཆོགོ་པའི་ིགནས་ལུགས་ཤེགི་ཀྱིང་རྗེནེ་པརི་བཏོནོ་ཡིདོ་ད།ོ །

ལོྷོ་ནུབ་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

ཀརྨ་འིབུམ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། སྲིོང་བཙོན་སྒེམི་པོས་རིང་གི་སྲིིང་མི་ོསད་མི་ཀརི་སྲིིད་ཀྱིི་སློད་དུ་མིི་

རིིགས་གཞིན་པརི་གཉེན་སྒྲོིག་བྱེད་དུབཅུག་པ་དེས་སྐབས་དེའིི་བོད་མིོ་ཚོོ་གཉེན་

སྒྲོགི་རིང་དབང་མིནི་པ་མིཚོནོ་ཐུབ་བམི། 

ལན། དག་ེཆོོས་ལགས་ཀྱིིས་ལ་ོསྟེོང་ཕྲག་ལོན་པའི་ིརྒད་པ་ོཞིིག་ཡིོད་ཚོ་ེདྲིས་

ན་ཤེེས་ཞིེས་ཀུ་རི་ེམིཛིད་ཡིོད་པ་ནང་བཞིིན། གལ་ཏོ་ེད་ེལ་དྲིས་ཚོ་ེསད་མི་ཀརི་ཁ་ོ

མིོའི་ིསེམིས་སུ་གནས་སུ་ཞིང་ཞུང་ཡུལ་དུ་འིགྲོ་འིདོད་ཡིོད་མིེད་སོགས་སྟེབས་

ལགེས་ན་ཤེསེ་ཀྱིང་སྲིདི་ལ། ད་ེཤེསེ་ན་ད་གཟདོ་གཉནེ་ད་ེལ་རིང་དབང་ཡིདོ་དང་མིདེ་

སགོས་གླིངེ་ཆོགོ་མིདོ། སྤྱིིརི་སྤྱི་ིཚོགོས་ཀྱི་ིབརྗེདོ་གཞི་ིགང་དང་གང་ཡིནི་རུང་ཕྱོ་ིནང་

ག་ིརྒྱབ་ལྗོངོས་རི་ེཡིདོ་ཅིངི༌། ད་ེཡིང་ད་ེའིཚོམི་གྱི་ིཁརོི་ཡུག་ད་ེན་དཔྱད་འིཇིགོ་བྱདེ་པ་

ལས། ཉ་ེརིབས་ཀྱི་ིཚོད་མི་ཞིིག་གིས་ཡུལ་དུས་ལས་འིདས་པའི་ིགནའི་བོའི་ིདོན་དང་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཅི་ིརིགིས་ཧྲིིལ་གྱིིས་འིཇིལ་རྒྱུ་ཞི་ེན་ན་ིའིོས་སུ་མི་མིཆོིས། སྐབས་བབ་ཀྱི་ིགཉནེ་སྒྲོིག་

རིང་དབང་དང་ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་སགོས་ཀྱི་ིབརྗེདོ་གཞི་ིའིད་ིདག་ཀྱིང༌། སྤྱིིརི་དངེ་ག་ིཚོ་ེ

ན་སྤྱི་ིཚོོགས་ཧྲིིལ་བོའི་ིཆུ་ཚོད་ངེས་ཅིན་དུ་སློེབས་པའི་ིཡུལ་དུ་མིིའི་ིཐེོབ་ཐེང་སོགས་

འིཇིལ་བྱེད་ཀྱི་ིཚོད་མིརི་སོང་བ་བདེན་མིོད། ཕོ་ོལ་ཕོ་ོལས་དང་མི་ོལ་མི་ོལས། ཕོ་ོཕོ་ོ

ས་ན་སྐྱོིད། མི་ོམི་ོས་ནས་བད་ེབའི་ིགནའི་བོའི་ིཚོོགས་པ་ཞིིག་ག་ིརྗེེས་སུ་ཐུང་འིདེད་

བྱས་ཏོ་ེཁ་ཁ་སྣ་སྣ་ཞིེས་པ་ན་ིདུས་ཀྱི་ིབསྐལ་བརི་སོང་བ་མི་ཟད་ཡུལ་གྱི་ིབསྐལ་བརི་

ཡིང་སོང་བས། གཞུང་ལུགས་བྱ་ེབྲག་པ་ཞིིག་བཙོན་སྦྱོོརི་བྱས་པ་ཙོམི་ལས་རིིགས་

པའི་ིདཔྱད་པ་ན་ིམི་ིབཟདོ་ད་ོསྙམི། །ད་ལྟའི་ིདུས་སྦྱོརི་ནའིང༌། མི་ིའིདའིི་ིརིགིས་ལ་མིའིི་ི

རིིགས་སྤྱིིརི་དབང་བའིི་ཐེོབ་ཐེང་སོགས་མིི་དགོས་པ་ནི་མི་ཡིིན་མིོད། ཚོོགས་པ་

འིདིའིང་ཚོོགས་པ་གཞིན་ནང་བཞིིན་ཁ་ོཚོ་ོརིང་ཉིད་ལ་ས་སྟེེང་རྟོ་ཆོགས་དང་སྒེ་སྟེེང་

མི་ིཆོགས་ཀྱི་ིའིཚོ་ོབ་རིང་ཆོསོ་ཅིན་ཞིིག་ལྷུན་ཆོགས་སུ་ཡིདོ་པས། དའེི་ིའིཇིིག་རྟོནེ་ལྟ་

ཚུལ་དང༌། མི་ིཚོེའི་ིལྟ་ཚུལ༌། རིིན་ཐེང་ལྟ་ཚུལ་ཇི་ིལྟརི་ཡིོད་པ་ད་ེལྟརི་དུ་ངོས་འིཛིིན་

དང༌། ཞིིབ་འིཇུག་ཕྱོོགས་སུ་མི་ལྟུང་བའི་ིགདེང་འིཇིོག་བགྱི་ིབ་ན་ིཐེབས་དམི་པ་ཡིིན་

གྱི་ིཞྭ་དཔ་ེལྷམི་འིགེབ་མི་ིརུང་ང༌ོ། །གཞིན་ཞིང་ཞུང་ན་ིམི་ིརིིགས་གཞིན་ཡིིན་མིིན་ད་

དུང་དཔྱད་དགསོ་སྙམི། 
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བདོ་མོའོ་ིབད་ེསྲུང༌། 

ཨ་མིའིི་མིངལ་ཁྱིིམི་ནི་མིིའིི་རིིགས་ཀྱིི་ཚོེ་སྲིོག་གི་སྨྱུ་གུ་བསྐྱོེད་སའིི་ས་ཞིིང་

གཤེིན་པ་ོཡིིན་ལ། ཨ་མི་ན་ིའིགྲ་ོབ་རིིགས་དྲུག་ག་ིཚོ་ེསྲིོག་ཁྲོ་ིསྟེོང་མིང་བ་ོའིཇིིག་རྟོེན་

དཀརི་ངགོས་སུ་འིབྱོརི་བརི་ཐེགོ་མིའི་ིམིདུན་བསུ་མིཁན་ཡིནི་པས། ཨ་མིའི་ིབད་ེཐེང་

ན་ིམིིའི་ིརིིགས་ཀྱི་ིབད་ེཐེང་ཡིིན་ལ། ཨ་མིའི་ིབད་ེསྲུང་ན་ིམིིའི་ིརིིགས་བད་ེསྐྱོིད་ཀྱི་ིཕྱོ་ི

མིོརི་གྲུབ་པས། འིདི་ན་ལྷ་རྗེེ་དབྱངས་ཅིན་ལྷ་མིོའི་ིརློབས་ཆོེའིི་བསམི་བློ་ོདང་སློོབ་

གསའོི་ིམྱུ་གུ་འིཁྲུངས་བཞིནི་འིདུག

ཞིསེ་ཉསི་སྟེངོ་དགུ་ལའོི་ིཟླ་གཉསི་པའི་ིཚོསེ་བཅི་ོལྔའི་ིཉནི་ཉ་ིམི་ལྷ་ས་ནས།
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མཚ་ོསྔོོན་བོད་ལུགསེ་གསོེ་རིག་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

བྱེ་མདོ་ཀླུ་བྱེམསེ་རྒྱལ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། སྐྱོསེ་མི་ཚོརོི་མིངལ་སྦྲུམི་པའི་ིསྐབས་བྱ་བྱདེ་གང་དག་ལ་འིཛིམེི་དགསོ། 

ལན། བུད་མིེད་ལ་མིངལ་སྦྲུམི་པའི་ིསྐབས་མིངལ་གནས་ཕྲུ་གུའི་ིབད་ེཐེང་ག་ི

དནོ་དུ་ཟས་སྤྱིདོ་གང་འིདདོ་ཀྱིསི་བསྟེནེ་མི་ིའིསོ་ཏོ།ེ དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི་ིལས། ཉལ་

བོ་རྩོོལ་དྲག་མིཚོན་མིོ་གཉིད་མིི་ལོག  ཉིན་གཉིད་ཤུགས་བཀག་ཚོ་རྣོ་ལྩིི་བ་

དང༌། །བཤེང་དགག་ཟས་དང་རློོན་ཁྲུས་མིས་བཏོང་དང༌། །གཏོརི་ག་ལ་སོགས་ཟླ་

བརྒྱད་བརི་དུ་སྤོང༌། །ཞིེས་ང་ོབ་ོལྩི་ིལ་འིཇུ་དཀའི་བའི་ིཟས་སྐོམི་དང༌། དྲག་ཤུལ་གྱི་ི

སྤྱིོད་ལམི། ད་ེམིིན་བཟ་ིཁ་ཅིན་གྱི་ིསྨན་དང༌། རློོན་ཁྲུས་གཏོརི་ག་སོགས་རྩུབ་དཔྱད་

བཅིས་མིངལ་སྦྲུམི་ནས་ཟླ་བརྒྱད་བརི་དུ་སྤོང་དགོས། གཞིན་ཡིང་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་

བཞི་ིལས། གང་འིདོད་ཟས་བྱིན་རྟོ་བོང་བྱ་ཤེ་སྤོང༌། །དྲག་དལ་མི་ིབྱ་སྐམི་སརི་རིན་

ཙོམི་བཅིགཅིེས་སྦྲུམི་མིས་ཟ་འིདོད་པའི་ིཟས་ཁ་ཤེས་མི་ིའིཕྲོད་ནའིང་ཕོན་ཟས་དང་

བསྲིསེ་ཏོ་ེཉུང་ཟད་བསྟེནེ་རུང་ཞིངི༌། རྟོ་བངོ་བྱ་ཤེ་ན་ིའིཇིགི་ཟས་ཡིནི་པས་སྤོང་དགསོ། 

སྦྲུམི་མི་བསྡོད་དྲགས་ན་མིངལ་གནས་ཕྲུ་གུ་ཆོེརི་རྒྱས་ཏོ་ེབཙོའི་དཀའི་བ་དང༌། དྲག་

ཤུལ་བསྟེེན་དྲགས་ན་མིངལ་ཤེོརི་བའི་ིཉེན་ཁ་ཡིོད་པས། སྤྱིོད་ལམི་དྲག་དལ་གཉིས་

ཀྱི་ིཕྱོགོས་སུ་མི་ལྷུང་བརི་སྐམི་སརི་རིན་ཙོམི་བཅིག་དགསོ་པ་ཡིནི། 



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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དིྲ་བ། བུད་མིེད་ཚོོརི་ཟླ་མིཚོན་འིབབ་བཞིིན་པའི་ིསྐབས་ཆོགས་པ་སྤྱིོད་ཨ་ེ

ཆོགོ

ལན། ལུས་ཟུངས་ཕྱོ་ིམི་ཁུ་བརི་དཀརི་དམིརི་གཉིས་ཡིོད་པ་ལས། བུད་མིེད་

ལ་དཀརི་ཆོའི་ིསྙིགས་མི་འི་ོམིརི་འིགྱུརི་ཞིིང་དམིརི་ཆོའི་ིསྙིགས་མི་ཁྲོག་ཏུ་འིགྱུརི་བ་

ལ་ོབཅུ་གཉིས་སུ་ནུས་པ་རྫོོགས་ནས་ལྔ་བཅུའི་ིབརི་དུ་ཟླ་བ་རི་ེརི་ེབཞིིན་ཟགས་པརི་

ཟླ་མིཚོན་ཞིསེ་བྱ། ཆོ་ལག་བཅི་ོབརྒྱད་ལས། ཁྲོག་འིཛིག་དུས་སུ་ཟས་སྤྱིདོ་ལགོ  ད་ེ

ཡིིས་མིངལ་ནད་བདུན་དུ་འིགྱུརི། །ཞིེས་གསུངས་པ་བཞིིན་ཟླ་མིཚོན་ལྡན་དུས་

བསིལ་ལྩིིའི་ིཟས་རིིགས་བསྟེེན་དྲགས་པ་དང༌། ཆུ་ལས་སོགས་ཀྱིིས་ལུས་ཁམིས་

འིཁྱིག་པ། དྲག་ཤུལ་གྱི་ིལས་དང་ཉལ་བ་ོབྱདེ་པ་བཅིས་ཀྱིསི་ཟླ་མིཚོན་བྷ་གའི་ིགནས་

སུ་མི་བབས་པརི་དྭངས་མིའི་ིརྩོ་ལམི་དུ་རླུང་གིས་གཏོོརི་ཞིིང༌། སློརི་ཡིང་འིཁོརི་སྐྱོོད་

བྱེད་པའིི་ཁྲོག་གི་རྟོ་ལ་ཞིོན་ནས་དོན་སྣོད་ལ་བྱེརི་ཏོེ་མིོ་ནད་མིི་བཟད་པ་དུ་མི་སྐྱོེད་

པརི་བྱེད་པས་ཟླ་མིཚོན་ལྡན་དུས་གོང་ག་ིཟས་སྤྱིོད་དག་ལ་འིཛིེམི་དགོས། ད་ེལས་

ཀྱིང་ཉལ་བ་ོསྤྱིོད་པ་ཤེིན་ཏུ་ངན་ཏོེ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི་ིལས། ཟླ་མིཚོན་ལྡན་དུས་

བཀའི་བྱདེ་འིཁྲོགི་པ་སྤོང༌། །ཞིསེ་གསུངས་པ་ལྟརི་རི།ོ །

དིྲ་བ། སྔནོ་བྱུང་ལ་ོརྒྱུས་སུ་གས་ོརིགི་ལ་མིཁས་པའི་ིབདོ་མི་ོབྱུང་མྱོངོ་ངམི། 

ལན། སྔོན་བྱུང་ལ་ོརྒྱུས་སུ་གས་ོརིིག་ལ་མིཁས་པའི་ིབོད་མི་ོབྱུང་མྱོོང་ཡིོད་ད།ེ 

དཔེརི་ན། རིབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ིཆུ་ལུག(སྤྱི་ིལོ༡༡༠༣)ལོརི་སྐུ་འིཁྲུངས་པའི་ིམི་ཅིིག་

ལབ་སྒྲོོན་མིཆོོག་གི་བོད་ཀྱིི་གསོ་རིིག་ལས་དོན་སྤྱིི་དང་སྒེོས་སུ་ལུས་པོའི་ིགནས་

ལུགས་སྐོརི་གྱི་ིཐེད་དུ་བྱས་རྗེེས་བློ་མིེད་བཞིག་ཡིོད་པ་དང༌། བོད་མི་ེལུག་ལ་ོསྟེ་ེསྤྱི་ི
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ལོ༡༩༠༧ལོརི་སྐུ་འིཁྲུངས་པའི་ིསྨན་པ་མིཁས་ཆོེན་དབྱངས་ཅིན་ལྷ་མི་ོམིཆོོག་གིས་

ས་བྱི(སྤྱི་ིལོ༡༩༤༨)ལོརི་འིབྲུག་པ་རྒྱལ་བ་ོའིཇིིགས་མིེད་དབང་ཕྱུག་ག་ིསྤྱིན་ལོང་

སྟེབས་ལྷ་སརི་བང་མི་ིཆོེད་བཏོང་ནས་ཁོང་ཉིད་འིབྲུག་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་བོའི་ིསྤྱིན་འིབྱེད་

པརི་གདན་འིདྲེན་ཞུས་པརི་འིབྲུག་པ་རྒྱལ་བོའི་ིསྤྱིན་ཕྱོ་ེབརི་མིཛིད་པ་དང༌། ལྕགས་

གླིང(སྤྱིི་ལོ༡༩༦༢)ལོརི་སྨན་རྩོིས་ཁང་དུ་བུད་མིེད་དང་ཕྲུ་གུའིི་སྡོེ་ཁག་འིཛུགས་

སྐབས། བུད་མིེད་དང་བྱིས་པའི་ིསྡོ་ེཁག་ག་ིཀྲུའུ་རིིན་དང་བ་ོད་ེདབྱངས་ཅིན་ལྷ་མིོརི་

བསྐ་ོབཞིག་བསྩལ། ཆུ་ཡིོས(སྤྱི་ིལོ༡༩༦༣)ལོརི་སྨན་རྩོིས་ཁང་དུ་རྒྱུད་འིཛིིན་སློོབ་

ཕྲུག་གསརི་དུ་བསྡུས་པའིི་ནང་བུད་མིེད་སྨན་པ་སྦྱོོང་མིཁན་མིི་ཉུང་བ་བྱུང་སྟེེ་ལོ་

རྒྱུས་ཐེོག་བོད་ལུགས་སྨན་པའི་ིནང་བུད་མིེད་སྨན་པ་ཉུང་བའི་ིགནས་ཚུལ་མིཇུག་

བསྒྲོལི་བ་རིདེ། 

སིེ་ཁྲོོན་བོད་ཡིིག་སློོབ་གྲྭའིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

བསོེད་སོྟབསེ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཇི་ིལྟརི་མི་བུ་བད་ེསྲུང་ག་ིའིཕྲདོ་བསྟེནེ་ལ་བརྩོ་ིམིཐེངོ་བྱདེ་དགསོ། 

ལན། མི་བུ་བདེ་སྲུང་གི་འིཕྲོད་བསྟེེན་ཇིི་ལྟརི་བྱེད་དགོས་མིིན་སྐོརི་སྨན་པ་

མིཁས་པའི་ིངག་བཞིིན་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆོ་ེཞིིང༌། ད་ེལ་བརྩོ་ིམིཐེོང་ཇི་ིལྟརི་བྱེད་དགོས་

མིིན་ཐེད་དུ་རིང་ག་ིབསམི་ཚུལ་ཅུང་གླིེང་ན་འིད་ིལྟརི་སྟེ།ེ རིང་རིེའི་ིབོད་ཀྱི་ིཡུལ་གྲུ་ས་ོ

སོརི་འིཕྲོད་བསྟེེན་སྡོ་ེཁག་ཡིོད་ཀྱིང་དངོས་ཡིོད་གནས་ཚུལ་ཐེོག་ནས་བལྟས་ན་བོད་

ཀྱི་ིཞིིང་འིབྲོག་ས་ཁུལ་མིང་ཆོ་ེབའི་ིབོད་རིིགས་བུད་མིེད་རྣམིས་ཀྱི་ིནང་དུ་མི་བུ་བད་ེ



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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སྲུང་ག་ིའིདུ་ཤེེས་རྙིིང་བ་དང་བྱེད་ཐེབས་རྙིིང་བ་ད་ེལས་དུས་རིབས་དང་མིཐུན་པའི་ི

མི་བུ་བདེ་སྲུང་ཡིོང་ཐེབས་ཀྱིི་ཤེེས་བྱ་དང་ལག་རྩོལ་གསརི་བ་ལ་ཆོ་རྒྱུས་མིེད་

མིཁན་ཤེནི་ཏུ་མིང༌། དའེི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་མི་ཡུམི་རྣམིས་ཀྱི་ིལུས་ཁམིས་བད་ེཐེང་ལ་གནདོ་

འིཚོ་ེཆོེན་པ་ོཐེབེས་པ་མི་ཟད། ང་ཚོའོི་ིམི་ིརིགིས་འིདའིི་ིམི་ིརིབས་རྗེསེ་མི་གས་ོསྐྱོངོ་ག་ི

རློབས་ཆོེན་གྱིི་ལས་གཞིི་ལའིང་ཐེད་ཀརི་ཤུགས་རྐྱེེན་ཐེེབས་ཀྱིིན་ཡིོད་པས་མི་བུ་

བད་ེསྲུང་ག་ིའིཕྲོད་བསྟེེན་ལ་མིཐེོང་ཆོེན་བྱེད་རྒྱུ་ན་ིཁ་ཚོ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ིལས་ཀ་

ཞིིག་ཏོན་ཏོན་ཡིིན། དེརི་བརྟོེན། འིབྲེལ་ཡིོད་སྡོེ་ཁག་གིས་མིི་ཤུགས་དང་དངོས་

ཤུགས་གང་ཡིོད་སྤྱིད་ད་ེཐེོག་མིརི་བོད་ཀྱི་ིཞིིང་འིབྲོག་ས་ཁུལ་གྱི་ིམི་ིདམིངས་ཡིོངས་

དང་ལྷག་པརི་དུ་ཨ་མི་བྱེད་པརི་འིགྱུརི་བ་དང༌། བྱེད་བཞིིན་པའི་ིབུད་མིེད་རྣམི་པརི་

བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིིག་ག་ིཐེོག་ནས་བོད་རིང་ག་ིགས་ོརིིག་ནས་བྱུང་བའིམི་ཡིང་ན་

ཀྲུང་ལུགས་དང་ནུབ་ལུགས་སོགས་ནས་བྱུང་བའི་ིམི་བུ་བད་ེསྲུང་སྐོརི་གྱི་ིཚོན་རིིག་

ཤེེས་བྱ་སློོབ་ཁྲོིད་ནན་ཏོན་དང༌། མི་བུ་བད་ེསྲུང་ག་ིའིཕྲོད་བསྟེེན་ན་ིམི་བུ་གཉིས་དང་

སྤྱི་ིསྒེེརི་གཉིས། འིཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་སོགས་ལ་གལ་ཆོེའི་ིདོན་སྙིང་ལྡན་ཚུལ་ནན་

བཤེད་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་གཙོ་ོབ་ོདྲིལ་བསྒྲོགས་ནུས་ལྡན་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆོ།ེ ད་ེལྟརི་བྱུང་

ཚོ་ེམི་ིརྣམིས་ཀྱིིས་བྱ་བ་ད་ེལ་རིང་ཤུགས་སུ་ད་ོཁུརི་བྱེད་ངེས་ཡིིན། ད་ེམིིན་ས་ཁུལ་

ས་ོསོའི་ིམི་བུ་བད་ེསྲུང་ག་ིའིཕྲོད་བསྟེེན་གྱི་ིཆོ་རྐྱེེན་རྣམིས་ཀྱིང་རིིམི་པ་ས་ོསོའི་ིསྲིིད་

གཞུང་ནས་དགོས་མིཁ་ོསྐོང་རྒྱུ་གལ་ཆོེ་བས་དེ་བཞིིན་ཡིོང་ཐེབས་ལ་ང་རིང་ཚོོས་

སྙན་ཞུ་དང་འིབདོ་སྐུལ་ཡིང་ཡིང་བྱེད་དགསོ་ས།ོ །
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

བོད་ལོྗོངསེ་གསོེ་རིག་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

གཙང་རོང་མིག་དམར་ལགསེ། 

དིྲ་བ། སྐྱོེས་མི་ཞིིག་ལ་མིངལ་སྦྲུམི་ཡིོད་པའི་ིསྐབས་ངེས་པརི་དུ་སྤྱིོད་དགོས་

པའི་ིཟས་རིགིས་གང་དག་ཡིདོ། 

ལན། ད་ེཡིང་སྐྱོེས་མི་སུ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་རིང་ག་ིབུ་རྒྱུད་ད་ེསྐྱོ་ེམིཆོེད་གཙོང་ལ་

ནད་མིེད་ལང་ཚོ་ོརྒྱས་ཤེིང༌། བློ་ོརིིག་གསལ་བའི་ིསྒེ་ོནས་བད་ེབློག་ངང་བཙོས་ཤེིང་

ཚོརི་ལོངས་ཐུབ་པ་དང༌། མི་རིང་ཉིད་ཀྱིང་མིགྱིོགས་མྱུརི་བུ་བཙོས་པའི་ིནད་ལས་

གྲོལ་ཏོེ་ནད་མིེད་བདེ་ཐེང་ངང་ལུས་སེམིས་དགའི་བདེའིི་དཔལ་ལ་རིོལ་རྒྱུརི་ཡིིད་

སྨོན་བྱེད་པ་འིབའི་ཞིིག་ཡིིན། གས་ོདཔྱད་པ་ཀུན་གྱིིས་མི་བུའི་ིབད་ེསྲུང་བྱེད་པའི་ི

མིཐེརི་ཐུག་ག་ིདམིིགས་ཡུལ་ཡིང་འིབྲས་བུ་བཟང་བ་ོད་ེསྒྲུབ་པའི་ིཆོེད་དུ་ཡིིན། ད་ེ

བས་ན་བོད་ཀྱི་ིགས་ོབ་རིིག་པས་ཀྱིང་མི་བུ་གཉིས་ཀའི་ིབད་ེཐེང་སྲུང་སྐྱོོབ་བྱེད་རྒྱུའི་ི

ཆོེད་དུ་མིངལ་སྦྲུམི་པའིི་དུས་སུ་སྐྱོེས་མིས་ཟས་དང་སྤྱིོད་ལམི་ཚུལ་བཞིིན་བསྟེེན་

ཐུབ་པ་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེདནོ་དམི་པ་ཞིགི་ཡིནི་པརི་གཞིགིས་ཏོ།ེ མིངལ་ལྡན་སྐྱོསེ་མིའི་ིཟས་

སྤྱིོད་སྤོང་བློང་ག་ིཚུལ་ཞིིབ་རྒྱས་སུ་བསྟེན་ཡིོད། སྤྱིིརི་ན་བུད་མིེད་གང་ཞིིག་མིངལ་

སྦྲུམི་པའི་ིགནས་སྐབས་སུ་ལུས་ལ་འིཚོ་ོབཅུད་འིདང་ངསེ་ཞིགི་དགསོ་པ་མི་ཟད་ནམི་

རྒྱུན་ལས་ཀྱིང་འིཚོོ་བཅུད་མིང་བརི་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད། དེ་ནི་སྐྱོེས་མི་རིང་གི་ལུས་

ཁམིས་འིཚོ་ོབ་ཙོམི་གྱིིས་མི་ིཆོོག་པརི་མིངལ་གནས་བུ་ཡི་ིལུས་ཀྱི་ིསྐྱོེས་འིཕོེལ་ཀྱིང་

མི་ཡི་ིལུས་ཀྱི་ིཟུངས་བཅུད་ལ་རིག་ལས་ནས་ཡིོད་པའི་ིདབང་གིས་ཡིིན། ད་ེན་ིབོད་

ཀྱིི་གས་ོབ་རིིག་པའིི་གཞུང་ལུགས་ཐེམིས་ཅིད་ཀྱིི་མི་ཕྱོིའིམི་རྩོ་བ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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བཞི་ིལས། ད་ེལྟརི་ཆོགས་ནས་འིཕོལེ་བའི་ིཚུལ་བསྟེན་པ། །མིངལ་ཆོགས་འིཕོལེ་བའི་ི

རྒྱུ་ན་ིལྟ་ེབ་སྟེེ། །བུ་སྣོད་གཡིས་གཡིོན་རྩོ་དང་ལྟ་ེབརི་འིབྲེལ། །རྩོ་གཉིས་བསམི་ས་ེ

བཅུད་ཀྱིི་རྟོེན་དང་འིབྲེལ། །དེ་ཕྱོིརི་མི་ཡིིས་ཁ་ཟས་དྭངས་མི་ཡིིན། །རིིམི་བཞིིན་

མིངལ་དུ་རྣམི་པརི་འིཕོལེ་འིགྱུརི་ཏོ།ེ །དཔརེི་ན་རྫོངི་ཡུརི་ཆུ་ཡིསི་ཞིངི་སྐྱོདེ་འིདྲ། །ཞིསེ་

གསུངས་པས་ས།ོ །དེརི་བརྟོེན་སྤྱིིརི་ན་མིངལ་སྦྲུམི་པའི་ིསྐབས་སྐྱོདེ་མིས་ངསེ་པརི་དུ་

ཟས་སྐོམི་ཤེ་མིརི་བུརི་ཆོང་སོགས་རིང་རིང་གི་ཡུལ་ལུགས་གོམིས་གཤེིས་དང་

འིཚོམི་པའིི་འིཚོོ་བཅུད་དང་ལྡན་པའིི་ཟས་སྐོམི་དག་བསྟེེན་དགོས་པ་ནི་ངང་ངམི་

ཤུགས་ཀྱིསི་རྟོོགས་ཐུབ་པ་ཞིགི་ཡིནི། ད་ེཡིང་སྐྱོསེ་མི་རིང་རིང་ས་ོསའོི་ིལུས་ཁམིས་

ཀྱི་ིརིང་བཞིིན་དང་འིཚོམི་ཤེིང་མིཐུན་པའི་ིཟས་སྤྱིོད་བསྟེེན་རྒྱུ་ན་ིད་ེབས་ཀྱིང་རློོན་ཏོ་ེ

སྐྱུགས་པརི་བྱེད་པའིི་ཟས་སྨན་དང༌། ཁྲུས་ཏོེ་བཤེལ་བརི་བྱེད་པའིི་ཟས་སྨན་གྱིི་

རིགིས་བསྟེནེ་པ། གཞིན་ཡིང་གཏོརི་ག་དང་མིས་བཏོང་སགོས་རྩུབ་དཔྱད་ཀྱི་ིརིགིས་

དག་ཟླ་བ་བརྒྱད་ཀྱི་ིརིངི་སྤོང་བརི་བྱདེ་དགསོ་པརི་བསྟེན་ཡིདོ། གལ་ཏོ་ེམིངལ་འིཇིགི་

པརི་བྱེད་པའི་ིཟས་སྤྱིོད་ད་ེདག་ག་ིརིིགས་བསྟེེན་པ་ཡིིན་ན་མིངལ་འིཇིིག་པ་སྟེ།ེ དུས་

མི་ཡིིན་པརི་མིངལ་ཕྱོིརི་འིབྱིན་ནས་ཤེོརི་བའིམི་དཀུ་སྐམིས་ཞིེས་ནང་དུ་མིངལ་

གནས་འིཆོ་ིབ། ཡིང་ན་དབང་བ་ོསྐྱོེད་མིཆོེད་མི་ིགཙོང་བའི་ིགཟུགས་མི་ིསྡུག་པ་སྟེ་ེ

དབང་བ་ོསྐྱོོན་ཅིན་དུ་གྱུརི་བ་སོགས་ཉེས་པ་དུ་མི་འིབྱུང་བའི་ིཕྱོིརི་རིོ། །ད་ེབཞིིན་དུ་

ཡིང་རྒྱུད་བཞི་ིལས། འིད་ིལ་ཉནི་གཉདི་མི་ིལགོ་གྲངས་མི་ིབྱ། །གང་འིདདོ་ཟས་བྱནི་རྟོ་

བངོ་བྱ་ཤེ་སྤོང༌། །དྲག་དལ་མི་ིབྱ་སྐམི་སརི་རིན་ཙོམི་བཅིག  ནད་གཞི་ིགང་ལངས་ད་ེ

ཡི་ིགཉནེ་པ་ོབསྟེེན། །ཞིེས་པ་གསུངས་པ་ལྟརི། སྦྲུམི་པའི་ིལུས་གྲངས་མི་ིཉན་པ་དང༌། 
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

སྤྱིིརི་གང་འིདོད་པའིི་ཟས་སྐོམི་ཕོལ་ཆོེརི་བྱིན་ཅིིང་སྟེེརི་ནས་ཟུངས་བཅུད་གསོ་

དགོས་པ་ཡིིན་ནའིང༌། རྟོ་དང་བོང་བུ། བྱའི་ིཤེ་སོགས་སྐབས་དེརི་ལུས་ལ་མི་ིའིཕྲོད་

པའི་ིཟས་སྐོམི་རིིགས་སྦྱོིན་མི་ིརུང་བརི་བསྟེན་ཡིོད། སྤྱིོད་ལམི་ཀྱིང་ཧོ་ཅིང་རྩོོལ་བ་

དྲག་པའིམི་ཡིང་ན་འིགུལ་སྐྱོདོ་མི་ིབྱདེ་པརི་དལ་ཆོསེ་པ་སགོས་མིཐེའི་གཉསི་སུ་ལྷུང་

བའིི་ཐེལ་སྤྱིོད་རིིགས་མིི་བྱ་བརི་གནས་སྐམི་པའིི་སརི་རྩོོལ་བཅིག་རིན་པརི་བྱེད་

དགོས་པ་ཡིིན་ནོ། །ད་ེདག་ན་ིབོད་ཀྱི་ིགས་ོབ་རིིག་པའི་ིགཞུང་ལུགས་ལས་བོད་ཀྱི་ི

ཡུལ་དུས་དབང་བོའི་ིསྒེ་ོའིཚོམི་པརི་བསྟེན་པའི་ིདགོངས་པ་ལྟརི་བཤེད་པ་ཡིིན། དེང་

དུས་ལྟརི་ན་ཡུལ་དུས་དབང་བའོི་ིསྒེ་ོདང་འིཚོམིས་མིནི་བརྟོག་པརི་བྱའི།ོ །དཔརེི་ན་བྱ་

ཤེ་ལྟ་བུ་དེང་དུས་མི་ིརིིགས་གཞིན་གྱི་ིལུགས་སྲིོལ་གྱི་ིཤེན་བཞུགས་ནས་སྦྲུམི་པརི་

བྱ་ཤེ་ངསེ་པརི་སྦྱོནི་པའིང་མིང་དུ་འིདུག་པས་ད་ེདག་ན་ིཕུག་ནས་ཕོན་གནདོ་ཀྱི་ིལས་

ཅི་ིཞིགི་བྱདེ་བཞིནི་ཡིདོ་པ་དཔྱད་བྱའི་ིཡུལ་དུ་གྱུརི་བ་ལགས་ས།ོ །

དིྲ་བ། དེང་སྐབས་གཞི་ིརིིམི་གྱི་ིསྐྱོེས་མི་ཚོོརི་མི་ོནད་སྣ་ཚོོགས་བྱུང་བའི་ིསྣང་

ཚུལ་ཚོབས་ཆོེན་དུ་འིགྱུརི་བཞིིན་པའི་ིརྒྱུ་མིཚོན་ཅི་ིཡིིན། དེའི་ིརིིགས་སྔོན་འིགོག་ཇི་ི

ལྟརི་བྱདེ་དགསོ། 

ལན། དེང་སྐབས་སྐྱོེས་མི་ཚོོརི་མི་ོནད་ཀྱི་ིརིིགས་ཇི་ེམིང་དུ་འིགྲ་ོབའི་ིསྣང་ཚུལ་

ཡིོད་པ་ནི། ཡིོངས་ཁྱིབ་རིང་བཞིིན་གྱི་ིདངོས་ཡིོད་གནས་ཚུལ་ཞིིག་རིེད། ཁ་ོབོས་

བསམི་ན་དེའི་ིརྒྱུ་མིཚོན་ནི། གཅིིགསྐྱོེས་མི་ཚོོས་བསྟེེན་རྒྱུའི་ིཟས་སྐོམི་གྱི་ིརྐྱེེན་ལ་

བརྟོེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིིན་ཏོེ། ད་ེཡིང་དེང་སྐབས་ཟས་རིིགས་འིདྲ་མིིན་སྣ་ཚོོགས་ཡིོད་

པ་ལས་རྫོས་འིགྱུརི་ལས་གྲུབ་པའི་ིབཟའི་ཆོས་རིགིས་མིང་བ་དང༌། རྫུན་མི་དང་དུས་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཡིལོ་སངོ་བ། སྔརི་བཟའི་མི་མྱོངོ་བའི་ིཟས་རིགིས་གསརི་བ་སགོས་ལུས་ལ་མི་ིའིཕྲདོ་

ཅིངི་གནདོ་པ་ཡིདོ་པའི་ིཟས་རིགིས་མིང་བ། ཡིང་སྒེསོ་གཞི་ིརིམིི་གྲངོ་གསབེ་འིཚོ་ོབའི་ི

ཆོ་རྐྱེེན་ཞིན་པའིི་ས་ཁུལ་དུ་བཟའི་ཆོས་རྫུན་མི་དང་དུས་ཡིོལ་སོང་བའིི་རིིགས་དེ་

བས་བརྟོེན་ཆོ་ེབའི་ིདབང་གིས་རིེད། གཉིས། སྙིགས་དུས་འིདིརི་སྐྱོ་ེབ་ོཕོལ་ཆོེརི་གྱི་ི

སྤྱིོད་ལམི་ལོག་པའི་ིདབང་གིས་བྱུང་བ་རིེད། ད་ེཡིང་ཕོ་ོམི་ོགང་ཞིིག་ཡིིན་རུང་ལོག་

གཡིེམི་སོགས་སྒེོ་གསུམི་གྱིི་ཀུན་སྤྱིོད་ཇིེ་ཞིན་དུ་སོང་བའིི་དབང་གིས་མིོ་ནད་ཀྱིི་

རིིགས་ཇི་ེམིང་དུ་སོང་བ་རིེད། གསུམི། དེང་དུས་འིཆོརི་ལྡན་བུ་བཙོའི་ིལམི་ལུགས་

ལག་བསྟེརི་བྱས་པའིི་དབང་གིས་རིེད། དེ་ཡིང་འིཆོརི་ལྡན་བུ་བཙོའིི་ལམི་ལུགས་

ལག་བསྟེརི་བྱས་ཚོེ་སྐྱོེ་རྒྱུན་གཅིོད་ཐེབས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཀུན་གྱིིས་དང་ལེན་མིི་བྱེད་

ཐེབས་མིེད་ཀྱིི་བྱ་བ་ཞིིག་རིེད། སྐྱོེ་རྒྱུན་གཅིོད་བྱེད་ཀྱིི་ཐེབས་མིང་བ་ོཞིིག་ནི་རྫོས་

འིགྱུརི་གྱིི་སྨན་རྫོས་ལ་བརྟོེན་ནས་བཙོན་ཐེབས་ཀྱིིས་བུད་མིེད་ཀྱིི་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་སྐྱོེ་

འིཕོེལ་ནུས་པ་མིེད་པ་བཟ་ོབའི་ིབྱ་ཐེབས་ཤེིག་ཡིིན་པས་དེས་བུད་མིེད་ཀྱི་ིལུས་ལ་

སྔརི་མིདེ་ཀྱི་ིནད་གཞི་ིམིང་བ་ོབྱུང་བ་ཡིནི། 

མིདོརི་ན་སྤྱིིརི་འིཇིིག་རྟོེན་ཐེོག་ནད་རིིགས་མིི་འིདྲ་བ་ཇིེ་མིང་དུ་འིགྲ་ོབ་ནི་བུད་

མིེད་རྐྱེང་བ་ཙོམི་གྱིི་གནས་ཚུལ་མི་ཡིིན་པརི་ཕྱོི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་

ཆོསོ་ཉདི་ལས་བྱུང་བ་ཞིགི་རིདེ། ད་ེཡིང་གཙོ་ོབ་ོནད་སློངོ་བའི་ིརྐྱེནེ་རྣམི་པ་གཉསི་དྲན་

ཤེེས་དང་ལྡན་པས་རྟོག་ཏུ་སྤོོང་མི་ཐུབ་པའི་ིདབང་གིས་རིེད། རྒྱུ་མིཚོན་ད་ེལྟ་བས་ན་

དེའི་ིའིགོག་ཐེབས་ཀྱིང་རྒྱུ་རྐྱེེན་ད་ེདག་སྤོང་བརི་བྱ་རྒྱུ་ན་ིགནད་དམི་པ་ཞིིག་ཡིིན། ད་ེ

ན་ིརྒྱུ་བཀག་ན་འིབྲས་བུ་ངང་གསི་འིགག་པ་ཆོསོ་ཉདི་ཀྱིསི་ས།ོ །
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

དིྲ་བ། བུད་མིེད་ཚོོརི་ཟླ་མིཚོན་འིབབ་བཞིིན་པའི་ིསྐབས་འིཛིེམི་དགོས་པའི་ི

ཟས་རིགིས་དང་སྤྱིདོ་མི་ིཆོགོ་པའི་ིསྨན་རིགིས་གང་དག་ཡིདོ། 

ལན། ཁ་ོབསོ་བསམི་ན། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིཟླ་མིཚོན་འིབྱུང་བའི་ིསྐབས་ཟས་རིགིས་

ཀྱི་ིནུས་པའི་ིསྒེ་ོནས་བཤེད་ན་ཐུརི་དུ་འིཁྲུ་ཞིིང་ཕྱོིརི་འིབྱིན་པའི་ིནུས་པ་སྟེོབས་དང་

ལྡན་པའི་ིཟས་རིགིས་དང༌། ནང་དུ་སྡོམོི་ཞིངི་འིགག་པརི་བྱདེ་པའི་ིནུས་པ་སྟེབོས་ཅིན་

གྱི་ིརིགིས་གཉསི་ཀ་བསྟེནེ་དྲགས་རྒྱུ་མིདེ་སྙམི། ད་ེན་ིཟླ་མིཚོན་རིང་བཞིནི་དུ་ཟགས་

པ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ེཟས་སྐོམི་གྱི་ིནུས་པས་བབས་ཆོེས་ནས་ཟླ་མིཚོན་འིབྱམིས་པའིམི། 

ཡིང་ན་ནང་དུ་འིཁྱིལི་ནས་ཟླ་མིཚོན་འིགག་པའི་ིགནས་ཚུལ་མི་ིཡིངོ་བའི་ིཆོདེ་དུ་ཡིནི། 

གཞིན་ཡིང་ཟས་སྐོམི་གྱི་ིནུས་པ་ཚོ་ཞིིང་རྣ་ོབ་ལྟ་བུ་རྨོ་ཡི་ིའིཇིིགས་ཟས་དང་གཉན་

ཁའི་ིརྐྱེེན་བྱེད་པའི་ིརིིགས་ལ་འིཛིེམི་དགོས་སྙམི། ད་ེན་ིཟླ་མིཚོན་བབས་པའི་ིསྐབས་

མིངལ་གྱིི་ནང་རྨོ་རྡོལ་ཡིོད་པས་དེ་ལ་མིི་སྐྱོོན་པའིི་ཆོེད་དུ་ཡིིན། དེ་བཞིིན་སྨན་གྱིི་

རིིགས་ལའིང་རིིགས་འིདྲེས་པ་ཡིིན། འིོན་ཀྱིང་ཟས་བྱ་ེབྲག་པ་དང༌། སྨན་རིིགས་བྱ་ེ

བྲག་པ་ད་ེདང་འིད་ིལྟ་བུ་བསྟེེན་མི་ིརུང་ཞིེས་ཁ་ོབོས་ཁ་ཚོོན་གཅིོད་པརི་མི་ིནུས་ཏོེ། 

ཟས་རིིགས་དང་སྨན་རིིགས་ལ་མིཐེའི་མིེད་པའིི་ཕྱོིརི་དང༌། དེ་ལྟརི་ཞིིབ་ཕྲ་བརི་

དམིགིས་སུ་བསྟེན་པའིང་ཁ་ོབསོ་མི་མིཐེངོ་བའི་ིཕྱོིརི་ནའི།ོ །



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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མཚ་ོསྔོོན་བོད་སྨན་ཁང་མོ་ནད་ཚན་ཁག་གི་ཆེེད་མཁསེ་ 

སྨན་པ་མཚ་ོསིྐྱིད་ལགསེ། 

དིྲ་བ། གལ་ཏོ་ེཨ་མི་མིཆོིན་ནད་དམི་ཡིང་ན་གླི་ོནད་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་ན། མིངལ་

སྦྲུམི་པའི་ིབྱསི་པརི་ད་ེསྔནོ་འིགགོ་བྱདེ་པའི་ིཐེབས་ཨ་ེཡིདོ། 

ལན། སྦྲུམི་མིརི་མིཆོིན་ནད་ལྡེམི་བུ་ལྟ་བུ་ཡིོད་ན་བྱིས་པ་བཙོས་མི་ཐེག་པའི་ི

དུས་ཚོོད༢༤ནང་ས་གནས་དེའི་ིསྨན་ཁང་ནས་འིགོག་སྨན་བརྒྱབ་ན་སྔོན་འིགོག་ག་ི

ནུས་པ་ཐེོན་ཐུབ། གལ་ཏོ་ེགླི་ོགཅིོང་ག་ིནད་ལྟ་བུ་ཡིོད་ན་ནད་ཀྱི་ིཚོབས་ཆོ་ེཆུང་ལ་

བལྟས་ནས་བྱིས་པ་མིངལ་དུ་སྦྲུམི་ན་ལེགས། ད་ེམིིན་གླི་ོགཅིོང་ག་ིསྨན་ད་ེདག་བྱིས་

པརི་གནདོ་པ་ཤེནི་ཏུ་ཆོ།ེ 

དིྲ་བ། རིང་རིེའི་ིགཞི་ིརིིམི་གྱི་ིབོད་མི་ོཚོོརི་མི་བུ་བད་ེསྲུང་ག་ིའིདུ་ཤེེས་ཇི་ིལྟརི་

བསྐྱོདེ་བསྲིངི་བྱདེ་དགསོ། 

ལན། ས་གནས་སྲིིད་གཞུང་དང་འིཕྲོད་བསྟེེན་སྡོ་ེཁག་བརྒྱུད་ད་ེརི་ིམིོའི་ིལམི་

ནས་ག་ོབད་ེབའི་ིངང་བད་ེསྲུང་སྐོརི་གྱི་ིཤེེས་བྱ་ཁྱིབ་བསྒྲོགས་བྱས་ན་ད་གཟོད་བུད་

མིེད་རིང་ཉིད་ཀྱིིས་རིང་འིགུལ་སྒེོས་གཙོང་སྦྲེརི་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པའིི་འིདུ་ཤེེས་

སྐྱོེས། དེརི་བརྟོེན། བྱིས་པ་མིངལ་དུ་ཇི་ིལྟརི་ཆོགས་ན་ལེགས་པ་དང༌། མིངལ་སྦྲུམི་

རྗེེས་ཟས་སྤྱིོད་ལ་ཇི་ིལྟརི་འིཛིེམི་པ། བྱིས་པ་བཙོས་རྗེེས་འིགོག་སྨན་གང་དག་རྒྱག་

དགོས་པ་དང་ནད་རིིགས་ཇིི་ལྟརི་སྔོན་འིགོག་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱིི་འིདུ་ཤེེས་བསྐྱོེད་

བསྲིངི་བྱདེ་ཐུབ་པརི་འིདོད། 
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

མཚ་ོསྔོོན་གསོེ་རིག་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་རབ་འིབྱེམསེ་པ་ 

བོད་གཞུག་སིྐྱིད་ལགསེ། 

དིྲ་བ། གསོ་རིིག་ཆོེད་ལས་ཡིིན་པའིི་བོད་མིོ་ཞིིག་གིས་ངེས་པརི་དུ་བསྒྲུབ་

དགསོ་པའི་ིབྱ་བ་གང་ཡིདོ། 

ལན། ངས་བསམི་ན་གས་ོརིིག་ཆོེད་ལས་ཡིིན་པའི་ིབོད་ཀྱི་ིསློོབ་ཆོེན་སྐྱོེས་མི་

ཞིིག་ཡིིན་ན་ཐེོག་མིརི་གས་ོརིིག་ཞིེས་པའི་ིརིིག་གནས་འིདིའི་ིརྒྱབ་ལྗོོངས་དང་བཀོད་

སྤྱིོད་རིིན་ཐེང་སོགས་ལ་ངོས་འིཛིིན་གསལ་བ་ོཞིིག་དགོས་པ་མི་ཟད། རིང་ཉིད་ཀྱི་ི

རིིག་གནས་འིདི་སྦྱོངས་འིདོད་པའིི་ཕུགས་བསམི་མིངོན་འིགྱུརི་བྱེད་ཐུབ་མིིན་ལ་

བརྩོོན་དགོས་པ་སོགས་མིང་དུ་ཡིོད་ཀྱིང་འིདིརི་ངེས་པརི་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ིབྱ་བ་

གང་ཟེརི་ན་གཏོན་འིཁེལ་བྱ་དཀའི་ཡིང་མི་མིཐེའི་ཡིང་རིང་ཉིད་ཀྱི་ིཚོ་ེསྲིོག་འིད་ིཡུན་

རིངི་དུ་བརྟོན་པརི་བྱ་མིཁན་ཞིིག་དང་ཚོ་ེསྲིགོ་ག་ིབད་ེསྡུག་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་མིཁན་ཞིགི་

ཡིིན་པའི་ིཆོ་ནས་རིང་ག་ིཉ་ེས་ནས་འིག་ོབརྩོམིས་ཏོ་ེབོད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚོོགས་འིཚོ་ོབའི་ིཁྲོོད་

ན་སྟེོང་ཆོརི་ལུས་པའིི་བུད་མིེད་ཀྱིི་འིཕྲོད་བསྟེེན་སྐོརི་དང༌། མི་བུ་བདེ་སྲུང་ཐེད། 

གཞིན་བྱིས་པའིི་སྐྱོེ་ཁམིས་འིཚོརི་ལོངས་བྱུང་ཚུལ་སོགས་ཀྱིི་སྣང་ཚུལ་དག་ལ་

བསམི་གཞིིགས་གཏོོང་རྒྱུ་དང་དེརི་འིབྲེལ་ཡིོད་ཀྱི་ིབྱ་འིགུལ་སྤོེལ་བ་ན་ིརིང་ཉིད་དམི་

སྤྱི་ིཚོགོས་གང་ལ་མིཚོནོ་ནའིང་ངསེ་པརི་དུ་བསྒྲུབ་དགསོ་པའི་ིབྱ་བ་ཞིགི་རིདེ་འིདདོ། 
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བདོ་མོའོ་ིསློབོ་གསོ།ོ 

ཤེསེ་བྱ་ན་ིམིིའི་ིརིགིས་ཞི་ིབད་ེཀུན་མིཐུན་འིབྱུང་བའི་ིབསམི་བློ་ོཞིགི་དང༌། སློབོ་

གས་ོན་ིབསམི་བློ་ོདེའི་ིམྱུ་གུ་གས་ོབའི་ིལྡུམི་རི་ལྟ་བུརི་སྣང་ལ། ཨ་མི་ན་ིརྨོ་ོའིདེབས་

ལགོ་རྒྱག་དང༌། ལུད་འིདྲནེ་ཆུ་བླུགས་པའི་ིས་ོནམི་པ་ཡིནི། ད་ེབས་འིདིརི་ཨ་མི་མྱོང་

ཚོ་དཀརི་རྒྱན་གྱིི་སློོབ་གསོའི་ིསྙིང་སྟེོབས་དང་ཆོོད་སེམིས་ལ་འིབོད་སྐུལ་གཏོོང་

བཞིནི་ཡིདོ། 

ཅིསེ་ཉསི་སྟེངོ་དགུ་ལའོི་ིཟླ་གསུམི་པརི་ནུབ་བྱང་མི་ིརིགིས་སློབོ་ཆོནེ་ནས།
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བོད་ལོྗོངསེ་སྤྱིི་ཚགོསེ་ཚན་རིག་ཁང་གི་ 

ནོར་བྲེང་ཨོ་རྒྱན་ལགསེ། 

དིྲ་བ། རིང་རིིགས་ཀྱི་ིསྐྱོེས་མི་ཤེེས་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ན། འིགན་འིཁྲོིའི་ིབསམི་

བློའོི་ིཅི་ིའིདྲ་ཞིགི་ཡིདོ་དགསོ། 

ལན། ངས་བལྟས་ན་གནད་འིད་ིན་ིགལ་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ཡིིན་སྙམི། གང་ཡིིན་ཞི་ེན། 

རིང་རིིགས་ཀྱི་ིསྐྱོེས་མི་ཤེེས་ལྡན་མི་ཞིེས་པ་ན་ིགཙོ་ོབོརི་རིང་རིིགས་ཀྱི་ིཕུལ་དུ་བྱུང་

བའི་ིསྤྱིོད་བཟང་བདག་པས་གཞིན་གཅིེས་ཀྱི་ིབསམི་པ་ལྷག་བསམི་རྣམི་པརི་དག་པ་

ཞིིག་ཡིོད་དགོས་པ་དེ་བསམི་བློོའི་ིརྨོང་གཞིིརི་འིཛིིན་པའིི་ཐེོགཁྱིིམི་ཚོང་ཞིིག་ལ་

མིཚོོན་ན་གཙོ་ོབོརི་ཡི་རིབས་ལུགས་བཟང་ལྡན་པའི་ིའིཚོ་ོབ་སྤྱིོད་དགོས་པའི་ིཁྱིིམི་

འིཛིིན་མི་བཟང་བ་ོཞིིག་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེཡིང་རིང་ག་ིཟླ་བོརི་ཁ་ཞི་ེགཉིས་མིེད་མིཛིའི་

བ་མི་ིལྷོད་པ་དང༌། རིང་རིང་སྐབས་སུ་བབས་པའི་ིལས་དོན་གང་ཅིིའི་ིཐེད་གཞིོགས་

འིདེགས་དང༌། རིང་གི་བུ་ཕྲུག་གཤེིས་སྤྱིོད་གཉིས་ལྡན་ཡིོང་བརི་གསོ་སྐྱོོང་བྱེད་

དགོས་པ་བཅིས་མིདོརི་ན་རིང་ག་ིསྤྱིོད་ཚུལ་མིཛིངས་མིའི་ིཡིོན་ཏོན་ཀུན་དང་ལྡན་པ་

དང༌། ཁྱིིམི་ཚོང་ཡིང་ཡི་རིབས་ལུགས་བཟང༌། བཟང་བ་ོཀུན་འིཛིམོིས་ཤེགི་དགསོ་པ་

གལ་ཆོ་ེབ་བཅིས་ད་ེལྟ་བུ་བྱུང་ན་སྐྱོསེ་མི་ཤེསེ་ལྡན་པ་མིངི་དནོ་མིཚུངས་པ་ཞིགི་ཡིནི་

སྙམི་ལགས། 



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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དིྲ་བ། རིང་རིེའི་ིགྲོང་ཁྱིེརི་དུ་གཞིིས་སྡོོད་བྱས་པའི་ིབུད་མིེད་ལས་བྱེད་པ་དང༌། 

སློབོ་ཆོནེ་གྱི་ིསློབོ་མི་བུ་མི་ོཚོའོི་ིསྤྱིདོ་འིདུག་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཅི་ིའིདྲ་བཟུང་ཡིདོ། 

ལན། གྲོང་ཁྱིེརི་ཡིིན་ནའིང་འིདྲ། གྲོང་གསེབ་ཡིིན་ནའིང་འིདྲ། བུད་མིེད་ལས་

བྱེད་པ་ཚོ་ོན་ིསྤྱི་ིཚོོགས་ཡིོངས་ཀྱི་ིགནམི་ཕྱོེད་ཀ་འིདེགས་པའི་ིནུས་པ་འིདོན་དགོས་

པ་ན་ིགལ་ཆོ་ེཡིནི་སྙམི་ལགས། ད་ེབཞིནི་གཞིནོ་ནུ་མི་སློབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཞུགས་བཞིནི་

པའི་ིསློོབ་མི་རྣམིས་ཀྱིིས་རིང་རིང་ཤེེས་བྱ་སྤྱི་ིདང་བྱ་ེབྲག་ག་ིསློོབ་སྦྱོོང་ག་ིདུས་ཚོོད་

སྐརི་ཆོ་ཙོམི་ཡིང་འིཕྲ་ོབརློག་མི་བཏོང་བརི་རིགི་པའི་ིགནས་མིཐེའི་དག་ལ་དནོ་གཉརེི་

གཏོིང་ཟབ་བྱས་ཏོེ་སློོབ་འིབྲས་གཟེངས་སུ་ཐེོན་པ་དང༌། ཀུན་སྤྱིོད་གཙོང་མི་མིིག་

ལྟོས་ཡིརི་འིགྲན་ཞིིག་དགོས་པ་ལས། ཤེེས་ཡིོན་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་ད་ོསྣང་ད་ེཙོམི་མིེད་པ་

ལྷོད་གཡིེངས་བཏོང་སྟེེ་གནས་སྐབས་རིང་སྣང་གང་ཤེརི་སྐྱོིད་འིདོད་དལ་འིདོད་ཀྱིི་

ངང་ལ་དུས་ཚོོད་འིཕྲོ་བརློག་བཏོང་བ་ཡིིན་ན་དེ་ནི་ཁྱིིམི་ཚོང་དང་སྤྱིི་ཚོོགས་གང་

ལའིང་ཕོན་ཐེོགས་མིེད་པ་ཞིིག་ཡིིན། འིོན་ཀྱིང་སྐབས་འིདིརི་གསལ་བཤེད་བྱེད་

དགོས་པ་ཞིིག་ནི་གཞིོན་ནུའིི་ལང་ཚོོའིི་དུས་སྐབས་སུ་རིང་ཉིད་འིཆོོརི་འིདོད་གང་

ལེགས་ཡིོང་ཐེབས་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ན་ིལུགས་དང་མིཐུན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ལ། ད་ེན་ིགཞིོན་

ནུའི་ིརིང་བྱུང་ག་ིགཤེིས་ཀ་ཞིིག་ཡིིན་པས་ད་ེཚོོརི་ང་ཚོོས་ལྟ་སྟེངས་མི་ིའིདྲ་བ་འིཛིིན་

རྒྱུ་མིེད་པ་ངས་གོང་དུ་བཤེད་པ་ན་ིརྒྱུན་གཏོན་ལུགས་མིཐུན་གྱི་ིའིཚོ་ོབ་ལས་འིདས་

པའི་ིསྤྱིདོ་ཚུལ་མི་དག་པརི་བཤེད་པ་ཞིགི་ཡིནི་ལགས། 
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ནུབ་བྱེང་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

དཔའི་རིསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། དེང་སང་གྲོང་ཁྱིེརི་དུ་གཞིིས་སྡོོད་བྱས་པའི་ིཁྱིིམི་ཚོང་ག་ིཨ་མིས་བྱིས་

པརི་སློབོ་གས་ོཇི་ིལྟརི་བྱ་དགསོ། 

ལན། དེང་སང་གྲོང་ཁྱིེརི་དུ་གཞུང་དོན་སྒྲུབ་པ་དང་ཁ་ེལས་གཉེརི་བའི་ིབོད་མི་ི

ཇི་ེམིང་རིེད། བོད་ཚོང་གྲོང་ཁྱིེརི་དུ་བསྡོད་ན། བྱིས་པརི་སློོབ་གས་ོགཏོང་རྒྱུ་ཤེིན་ཏུ་

གལ་ཆོ།ེ སྡོངོ་བུ་སྐྱོསེ་མི་ནས་དྲང་མིོརི་བསྐྱོདེ་ནས། ཀ་བ་དང་གདུང་མི་ཉན་ན། བྱསི་

པ་ཆུང་ངུ་ནས་ལུས་ངག་ཡིིད་གསུམི་ལེགས་པརི་བསྐྱོངས་ན། སྐྱོེས་མིཆོོག་དང་

མིཛིངས་མི་ཉན་ན། བྱསི་པ་སྐྱོངོ་བའི་ིའིགན་ལྷག་པརི་ཨ་མིས་འིཁུརི་དགསོ། བྱསི་པ་

གཅིེས་ཉེས་མི་བྱེད། བཟའི་བཏུང་གོན་པ་གཙོང་སྦྲེ་སོགས་བྱིས་པའི་ིཐུབ་ཚོོད་ལྟརི། 

རིང་ལ་བྱདེ་དུ་བཅུག་ན། ལས་ལ་དགའི་ཞིངི་རིང་ཚུགས་ཐུབ་པ། བསམི་ཤེསེ་པ་སྔ་

བའི་ིཕོན་པ་ཡིོད། གྲོང་ཁྱིེརི་དུ་རྒྱ་སྐད་རྒྱ་ཡིིག་ལོབ་ཁ་སློ་ཡིང༌། བོད་སྐད་བོད་ཡིིག་

དང༌། བོད་ཀྱི་ིའིགྲ་ོལུགས་འིདུག་སྲིོལ་ལོབ་དཀའི། ད་ེཕྱོིརི་བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་ནས་བོད་

སྐད་བསློབས་ནས་ལོབ་པརི་འིཇུག་དགོས། བོད་སྐད་ཤེེས་ན་བོད་ཡིིག་བསློབ་སློ། 

ཁམོི་པ་ཡིདོ་དུས། བྱསི་པ་ཁྲོདི་ནས་ཕོ་ཡུལ་དུ་འིགྲ་ོདགསོ། བདོ་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་ཤེསེ་

པརི་འིཇུག་དགོས། བོད་ལུགས་ཀྱི་ིསློོབ་གས་ོབཏོང་ན། བོད་ཀྱི་ིརིང་བརྩོ་ེདང༌། བོད་

མི་ིརིིགས་ཀྱི་ིལ་རྒྱ་ཡིདོ་འིགྲ།ོ གྲངོ་ཁྱིརེི་དུ་མིཐེངོ་ཐེསོ་མིང༌། བདོ་ཡུལ་དུ་དཀའི་ཐུབ་

མིང༌། ཕྱོགོས་གཉསི་ཀའི་ིཉམིས་མྱོངོ་ཡིདོ་ན། མི་ིཚོ་ེགཏོངོ་བའི་ིལ་ཉ་ེཆོ།ེ ད་ེཐེགོ་སློབོ་

གྲྭ་ཆོནེ་མིའོི་ིཡིནོ་ཏོན་འིབྱརོི་ན། དཔའི་བསོ་དཔལ་རྩོལ་འིཇུག་ས་མིང་ང༌ོ། །



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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དིྲ་བ། བོད་མི་ོལ་ོཙཱ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ན་སྐད་ཡིིག་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་བསམི་བློ་ོཇི་ིལྟརི་

གཏོངོ་དགསོ། 

ལན། སྐྱོེས་མིས་གནམི་ཕྱོེད་ཐེེག་ན། ཕོ་ོམི་ོདབང་མིཉམི་ཡིིན་པས། སྐྱོེས་མི་

སྐྱོེས་པ་དང་འིདྲ་འིདྲ་འིདྲ་དགོས། དོ་དོ་དོ་དགོས། རིང་ལུས་སྲུང་དཔའི་ལ་ལན་

ཆོགས་མིེད་པ་དང༌། རིང་བློ་ོབསྐྱོེད་མིཁས་ལ་བཙོན་ས་ཟིན་ཐེོགལ་ོཙཱ་དོན་དུ་གཉེརི་

ན། སྐད་ཡིིག་རིིགས་གཉིས་མིཁས་པརི་སྦྱོང་དགོས། རྒྱ་སྐད་དང་བོད་སྐད་ས་ོསོའི་ི

མིིང་དང་ཚོིག་གི་སྦྱོོརི་སྲིོལ་ལ་འིདྲ་ས་དང་མིི་འིདྲ་ས་གང་དག་ཡིོད་པ་ཤེེས་

ཐེོགབསྒྱུརི་དུས་སྐད་རིིགས་རིང་ཉིད་ཀྱི་ིམི་ིརིིགས་ཁྱིད་ཆོོས་ད་ེཚོིག་ཉམིས་དང་དོན་

ཉམིས་ལེགས་པརི་ཐེོན་པརི་བྱས་ནས། བསྒྱུརི་བྱ་དང་སྒྱུརི་བྱེད་གཉིས་ཀ་དོན་

གཅིིག་པ་དང༌། ལུས་མིཚུངས་པ་དང༌། བརྡ་འིཕྲོད་པ་དང༌། བརྗེོད་བད་ེབ་སྟེ་ེརྩོ་བ་

བཞི་ིཆུ་དང་འི་ོམི་འིདྲསེ་པ་བཞིནི་ཀུན་ཏུ་འིདུས་ན། ལ་ོཙཱ་མིཆོགོ་ཏུ་གྱུརི་བ་ཡིནི་ན།ོ །

དིྲ་བ། གཞི་ིརིམིི་དུ་དག་ེརྒན་གྱི་ིཕྱོག་ལས་གནང་བཞིནི་པའི་ིབདོ་མི་ོཚོསོ་བྱསི་

པའི་ིཁྱིམིི་གྱི་ིསློབོ་གས་ོདང་སློབོ་གྲྭའི་ིསློབོ་གས་ོགཉསི་ཇི་ིལྟརི་བསྐྱོང་དགསོ། 

ལན། གཞི་ིརིིམི་གྱི་ིསློོབ་གྲྭ་ན་ིམིཁས་པ་འིབྱུང་བའི་ིགཞི་ིམི་ཡིིན། བྱིས་པའི་ིཕོ་

མི་དང༌། མི་ིདམིངས་རྒྱ་ཆོ་ེབ་དང༌། ཏོང་དང་སྲིིད་གཞུང་གིས་དག་ེརྒན་རྣམི་པརི་རི་ེ

བ་ཆོེན་པ་ོབཅིོལ་ཡིོད། དག་ེརྒན་མི་ཚོོརི་ཧོ་ལམི་བྱིས་པ་སྐྱོོང་བའི་ིཉམིས་མྱོོང་ཡིོད་

པས། རྣམི་ཤེསེ་ལྷག་པ་གཏོད་ནས། དག་ེཕྲུག་ཚོ་ོམིདུན་ལམི་དཀརི་པོརི་དྲངས་ནས། 

རིང་རྒྱུད་བཟང་བ་དང༌། ཤེསེ་རིབ་ཆོ་ེབ་འིབྱོརི་དུ་འིཇུག་པརི། གཅིིག་ཏུ། དག་ེཕྲུག་

ཚོོརི་སློོབ་གྲྭའི་ིའིགྲིག་ལམི་བརྩོ་ིཤེེས་པ་དང༌། བསློབ་ལ་དགའི་སྣང་བསྐྱོེད་ནས་རིང་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཤུགས་ཀྱིིས་འིབད་རྩོོལ་བྱ་ཐུབ་པ་ཞིིག་དགོས། གཉིས་སུ། བྱིས་པའིི་ཕོ་མི་དང་

འིབྲེལ་བ་དམི་པ་ོབཟུང་སྟེེ། མིཉམི་དུ་ལོག་ནས་བྱིས་པ་བསྐྱོེད་བསྲིིང་བྱེད་དགོས། 

བྱིས་པ་སློོབ་གྲྭའི་ིསྤྱིོད་སྟེངས་དང་ཁྱིིམི་གྱི་ིསྤྱིོད་སྟེངས་ཇི་ིའིདྲ་ཡིིན་པ། བསམི་འིཆོརི་

བརྗེ་ེརིསེ་བྱས་ནས། བཟང་ག་ིགཡིང་དཀརི་ལ་ཁ་འིདདེ། སྐྱོནོ་གྱི་ིརིལི་མི་ཆུ་ལ་སྐུརི། 

བྱསི་པ་ཕྱོགོས་གཉསི་ནས་སྐུལ་མི་ཐེབོ་ན། བསམི་པ་ཡིརི་སམེིས་དང༌། སྐུད་པ་ཡིརི་

འིཁལེ་བྱས་ནས། ཡིརི་ཐེནོ་གྱི་ིགོམི་པ་ཇི་ེམིགྱིགོས་ཡིནི། 

བོད་ལོྗོངསེ་སློོབ་གྲྭ་ཆེེན་མོའིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

ལྷོག་པ་ཆོེསེ་འིཕེལ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། རིང་རིིགས་ཀྱི་ིསྐྱོེས་མི་ཤེེས་ལྡན་པ་ཞིིག་ལ་འིགན་འིཁྲོིའི་ིབསམི་བློ་ོཅི་ི

འིདྲ་ཡིདོ་དགསོ། 

ལན། ཁ་ོབ་ོལྟརི་ན་སྤྱིིརི་སྨྲ་ཤེེས་དོན་ག་ོབའི་ིམི་ིཇི་ིའིདྲ་ཞིིག་ཡིིན་ནའིང་རིང་ལ་

བད་ེསྐྱོདི་དགསོ་ན་འིགན་འིཁྲོའིི་ིབསམི་བློ་ོཞིགི་དགསོ་པ་དང༌། བྱ་གཞིག་ཇི་ིའིདྲ་ཞིགི་

བསྒྲུབ་དགོས་ནའིང་ཐེོག་མིརི་འིགན་འིཁྲོིའི་ིབསམི་བློ་ོདགོས་ཤེིང༌། གལ་ཏོ་ེའིགན་

འིཁྲོིའི་ིབསམི་བློ་ོམིེད་ན་བྱ་གཞིག་གང་ཡིང་བསྒྲུབ་མི་ིཐུབ་པ་དང་ཡིང་ན་ལེགས་པ་ོ

ཞིིག་བསྒྲུབ་མི་ིཐུབ་པརི་སེམིས། རིང་རིིགས་ཀྱི་ིསྐྱོེས་མི་ཤེེས་ལྡན་མི་ཞིིག་ག་ིངོས་

ནས་གླིེང་ནའིང་ད་ེལྟརི་ཡིིན་དགོས། ད་ེཡིང་ཐེོག་མིརི་རིང་གིས་རིང་ལ་བརྩོ་ིའིཇིོག་

དང་རིང་གསི་རིང་ལ་འིགན་འིཁུརི་དགསོ་ཤེངི༌། བུད་མིདེ་ན་ིཕྲུ་གུ་སྐྱོསེ་གས་ོཙོམི་གྱི་ི

ནུས་པ་ཙོམི་ལས་མིི་ལྡན་པའིི་ལྟ་བརི་རྩོ་བའིི་བསྒྱུརི་བཀོད་ཀྱིིས་རིང་ཉིད་མིི་ཞིིག་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཡིིན་པའི་ིངོས་ནས་ཐེོབ་ཐེང་སྐྱོེས་པ་དང་འིདྲ་མིཉམི་རྩོོད་དགོས་པ་དང་བརྩོ་ིའིཇིོག་

གཅིིག་པ་ཐེོབ་པ་བྱ་དགོས་ཤེིང་རིང་ཉིད་ཀྱི་ིལས་དབང་རིང་ཉིད་ཀྱིིས་ཁ་ལ་ོབསྒྱུརི་

ཐུབ་པ་བྱ་དགོས། ད་ེལྟརི་བྱུང་ཚོ་ེསྤྱི་ིཚོོགས་དང་མི་ིགཞིན་ལ་འིགན་ཡིང་གཅིིག་པ་

འིཁུརི་དགོས་པ་དང༌། བྱ་གཞིག་ལ་བརྩོོན་སེམིས་ཀྱིང་གཅིིག་པ་བྱས་ནས་རིང་ཉིད་

ཀྱི་ིམི་ིཚོའེི་ིརིནི་ཐེང་མིངནོ་གྱུརི་ཡིངོ་བ་བྱ་དགསོ། 

མཚ་ོསྔོོན་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

སེངསེ་རྒྱསེ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། སློོབ་གྲྭ་ཆོ་ེའིབྲིང་ཆུང་གསུམི་ན་སློོབ་གས་ོགཉེརི་གྱིིན་པའི་ིབོད་མི་ོཚོོརི་

སློབོ་གསོའི་ིཐེད་བརྗེདོ་འིདདོ་པའི་ིསྐད་ཆོ་གང་ཡིདོ། 

ལན། རིིག་གནས་སློོབ་པ་དང་སྤོེལ་བ་ལ་ཕོོ་མིོའི་ིདབང་ཆོ་འིདྲ་མིཉམི་ཡིིན། 

རིིག་པའི་ིརྣ་ོརྟུལ་ལ་ཕོ་ོམིོའི་ིཁྱིད་པརི་མིེད་པས། སྐྱོེས་པས་བསྒྲུབ་ནུས་པ་དག་སྐྱོེས་

མིས་ཀྱིང་བསྒྲུབ་ནུས་པརི་ཡིདི་ཆོསེ་ཡིདོ། 

དིྲ་བ། རིང་རིེའིི་གྲོང་ཁྱིེརི་ན་ཡིོད་པའིི་ཨ་མི་ཚོོས་བྱིས་པའིི་སྐད་ཡིིག་སློོབ་

གས་ོཇི་ིལྟརི་བསྐྱོང་དགསོ། 

ལན། བྱིས་པས་རིང་སྐད་སྦྱོོང་བ་ལ་ཨ་མིརི་རིག་ལས་ཆོེན་པ་ོཡིོད་པས། ཨ་

མིས་བྱསི་པའི་ིལྟ་ོརྒྱབ་ཁ་ོན་དནོ་དུ་གཉེརི་བ་ཙོམི་མི་ཡིནི་པརི། རིང་སྐད་ཇི་ིལྟརི་སློབོ་

པ་དང་རིིག་གནས་ཇི་ིལྟརི་སྦྱོོང་བའི་ིཐེད་ལ་སེམིས་ཁུརི་དང་སྣ་ེཁྲོིད་བྱེད་པ་བརྗེེད་མི་ི

རུང༌། 
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

རྭ་རྒྱ་ཤེེསེ་རིག་ནོར་བུའིི་གིླིང་གི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

ལྡོོང་ཡོིན་ཏན་རྒྱ་མཚ་ོལགསེ། 

དིྲ་བ། རིང་རིགིས་ཀྱི་ིསྐྱོསེ་མི་ཤེསེ་ལྡན་པ་ཞིགི་ཡིནི་ན་འིགན་འིཁྲོའིི་ིབསམི་བློ་ོ

ཅི་ིའིདྲ་ཞིགི་ཡིདོ་དགསོ། 

ལན། ངས་བསམི་ན་དྲ་ིབ་འིད་ིན་ིདྲ་ིབ་གལ་ཆོེན་ཞིིག་རིེད། རྒྱུ་མིཚོན། བོད་

རིིགས་བུད་མིེད་ཚོོས་ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་གྱི་ིཁ་ེདབང་ཞིིག་ལོངས་སྤྱིོད་ཐུབ་དགོས་ན། 

གཙོོ་བོ་བུད་མིེད་རིང་ཉིད་ལ་རིང་རྟོོགས་ཀྱིི་བསམི་བློོ་ཤུགས་དྲག་པོ་ཞིིག་དགོས་

ཤེིང༌། སྐྱོེས་མི་ཤེེས་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ན་ད་ེལས་ཀྱིང་རིང་ཉིད་ནས་འིག་ོབརྩོམིས་ཏོ་ེ

རིིགས་མིཐུན་བུད་མིེད་ཡིོངས་ལ་རྟོོགས་སད་ཀྱིི་གླུ་སྒྲོ་མིཐེོན་པོརི་སྒྲོོག་དགོས་པ་

སྨྲསོ་མིདེ་རིདེ། བུད་མིདེ་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་བརྩོནོ་ལནེ་ལ་ཞུགས་ཚོ།ེ གཙོ་ོབ་ོབུད་མིེད་རིང་

ཉདི་ཀྱི་ིསྤོབོས་པ་དང༌། ནུས་པ། བློ་ོགྲསོ། ཁྱིད་ཆོསོ་སགོས་མིཐེོརི་འིདགེས་སུ་བཏོང་

སྟེ་ེའིདྲ་མིཉམི་གྱི་ིཁང་བཟང་དུ་བགྲོད་ཐུབ་དགོས་པ་ལས། ལྷ་སྒྲུང་དང་གཏོམི་རྒྱུད་

ཁྲོོད་ཀྱི་ིམི་ིསྣ་ཁ་ཤེས་དམིིགས་སུ་བཀརི། གཏོམི་དཔ་ེཐེརི་ཐེོརི་རིེརི་འིགྲེལ་བཤེད་

བརྒྱབ་ནས་སྡུག་སྨྲ་ེབཏོོན་པ་ཙོམི་གྱིིས་གརི་ཡིང་མི་ིཕྱོིན། ཁྱིོད་ཚོ་ོམིིའི་ིརིིགས་ཀྱི་ི

རློབས་ཆོེན་གྱི་ིམི་ཡུམི་ཡིིན་པ་དོན་དངོས་རིེད་མིོད། ད་ེཙོམི་གྱིིས་ཡིིད་མི་ཚོིམིས་

པརི་བདོ་མི་ིརིགིས་ཀྱི་ིཆོསོ་སྲིདི་རིགི་གནས་དང་བཅིས་པརི་བསུབ་ཏུ་མིདེ་པའི་ིཕྱོག་

རྗེེས་བཞིག་པ་ཡིིན་ན། གསེརི་ས་འིོག་ན་ཡིོད་ཀྱིང་འིོད་ནམི་མིཁརི་ཁྱིབ་པའི་ིདཔ་ེ

བཞིིན། ཆོེས་མིཐེོ་བའིི་ཐེོབ་ཐེང་གིས་མིདུན་བསུ་ཞིིང་ཟད་མིཐེའི་མིེད་པའིི་གདེང་

འིཇིགོ་གསི་གཞུག་སྐྱོོརི་ནས་འིངོ་ངསེ། ལྷག་པརི་དུ་རིང་རིགིས་ཀྱི་ིསྐྱོསེ་མི་ཤེསེ་ལྡན་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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པ་དག་གིས། ཡིིག་ཐེོག་དང་ངག་ཐེོགལག་ལེན་སོགས་ཀྱི་ིསྟེེང་ནས། བུད་མིེད་ཚོོས་

རིང་ཉིད་ལ་ཡིིད་ཆོེས་དང་གདེང་འིཇིོགརིང་ག་ིལྷན་སྐྱོེས་ཀྱི་ིའིཇིོན་ཐེང་ལ་བརྟོེན་ཏོ་ེ

བད་ེསྐྱོིད་ཀྱི་ིཞིིང་ཁམིས་སུ་བསྙེག་ཐུབ་པའི་ིསྤོོབས་པ། མིིའི་ིརིིགས་ཀྱི་ིསློོབ་གསོའི་ི

གཞི་ིམི་འིཛུགས་ཐུབ་པའི་ིསམེིས་བསྐྱོདེ། རིང་དབང་ག་ིགཏོམི་བཤེད། རིང་དབང་ག་ི

འིགྲ་ོའིདུགརིང་དབང་ག་ིབསམི་བློ་ོསོགས་ཇི་ིལྟརི་བརྩོོན་ལེན་བྱེད་པ། འིཛིམི་གླིིང་

རིང་བཞིིན་གྱི་ིབུད་མིེད་ཐེོབ་ཐེང་ང་ོམི་ཇི་ིའིདྲ་ཞིིག་ཡིིན་དགོས་པ་དང་སྔོན་ཐེོན་རྒྱལ་

ཁབ་དག་གིས་བུད་མིེད་ཀྱི་ིའིདྲ་མིཉམི་ཐེོབ་ཐེང་ཇི་ིའིདྲ་ལག་བསྟེརི་བྱས་ཚུལ་སོགས་

ཀུན་ལ་སྒྲོགོས་ཤེངི་ཀུན་གྱིསི་ཤེསེ་པརི་བྱདེ་པ། ཐེམིས་ཅིད་རྡགོ་རྩོ་གཅིགི་སྒྲོལི་དང་

ལག་ལེན་དངོས་ལ་འིཇུག་ཐེབས་བྱེད་པ། དུས་རིབས་གསརི་བའི་ིབུད་མིེད་གསརི་

བ་གང་མིང་ཞིིག་བསྐྱོེད་བསྲིིང་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་ན་ིཅུང་ཙོམི་ཡིང་གཟུརི་མི་ིརུང་བའི་ི

བུད་མིདེ་ཤེསེ་ལྡན་པ་ཚོའོི་ིའིགན་འིཁྲོ་ིགཙོ་ོབ་ོརིདེ་སྙམི་མི།ོ །

སིེ་ཁྲོོན་བོད་ཡིིག་སློོབ་གྲྭའིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

བསོེད་སོྟབསེ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཁྱིེད་ཀྱིིས་སློོབ་ཆོེན་བོད་མི་ོཚོོརི་ཆོེས་བརྗེོད་འིདོད་པའིི་སྐད་ཆོ་གང་

ཡིནི། 

ལན། སྤྱིིརི་སློོབ་གྲྭརི་འིགྲིམིས་པའིི་བོད་མི་ོརྣམིས་ནི་ཞིིང་འིབྲོག་ས་ཁུལ་གྱིི་

ཞིངི་རི་དང་སློས་རི་ན་མི་ིཚོ་ེསྐྱོལེ་བཞིནི་པའི་ིབདོ་མི་ོལས་ངན་ད་ེཚོ་ོལས་ཚོད་ལྡན་གྱི་ི

སློོབ་གསོ་ཐེོབ་པའིི་གོ་སྐབས་མིང་ལ་དེ་བཞིིན་སློོབ་འིབྲིང་ཙོམི་ལས་སློོབ་ཆོེན་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

འིགྲིམིས་པརི་ཕྱོ་ིནང་ག་ིམིཐུན་རྐྱེེན་མི་ཚོང་བའི་ིབོད་མི་ོད་ེདག་ལས་ཀྱིང་སློོབ་ཆོེན་

ལ་ཡིོད་པའི་ིབོད་མི་ོཚོོརི་སློོབ་གས་ོཐེོབ་པའི་ིག་ོསྐབས་མིང་བ་སྨོས་མི་ིདགོས་མིོད། 

འིོན་ཀྱིང་རིང་གིས་མིངོན་སུམི་མིཐེོང་བའིམི་དངོས་སུ་ཐེོས་པའིི་གནས་ཚུལ་ལ་

བརྟོག་ཚོ་ེབོད་མི་ོསློོབ་ཆོེན་པའི་ིནང་ན་ཡིིད་སྐྱོ་ོདགོས་པའི་ིགནས་ཚུལ་ཡིང་ཡིོད་པ་

སྟེེ། རིང་གི་མིི་རིིགས་ཀྱིི་རིིག་གནས་དང་སྲིོལ་རྒྱུན་བཟང་བ་ོདགའི་ཞིེན་དང་བརྩོི་

འིཇིོག་མི་ིབྱེད་པརི་བོད་ཡིིག་སྦྱོོང་བ་རྗེེས་ལུས་དང་བོད་སྐད་བཤེད་པ་ང་ོཚོ་ལྟ་བུརི་

འིཛིནི་ཞིངི༌། རྙིངི་བ་ཐེམིས་ཅིད་བདུད་དུ་རློམོི་ཞིིང་གསརི་བ་ཐེམིས་ཅིད་ལྷརི་སྒེོམི་པ། 

སྐྲ་ནག་པོ་ཡིིན་པ་མིཚོང་དང་སྐྲ་དམིརི་སེརི་དུ་བཏོང་བ་གཟི་བརྗེིད་དུ་བརྩོིས་པ། 

རིིག་གནས་སྣ་མིང་ཤེེས་པ་སྐྱོོན་དུ་ལྟ་ཞིིང་དགའི་གྲོགས་མིང་བ་ཡིོན་ཏོན་དུ་ངོམི་པ། 

མི་ིརིིགས་ཀྱི་ིཕུགས་འིདུན་གླིེང་བ་ངག་འིཁྱིལ་དུ་སེམིས་ཤེིང་ཕོན་ཚུན་ངན་བཤེད་

བྱེད་པ་གཙོིགས་སུ་འིཛིིན་པ། རིང་ག་ིམི་འིོངས་ཁྱིིམི་ཐེབ་འིཛིིན་རྒྱུརི་ད་ོཁུརི་བྱས་པ་

མིང་དྲགས་ཤེིང་མི་ིརིིགས་ལ་སྲི་ིཞུ་ཇི་ིལྟརི་བསྒྲུབ་པརི་ད་ོཁུརི་བྱས་པ་ཉུང་དྲགས་པ་

སོགས་ཆོེས་འིོས་བབས་མིིན་པའི་ིགནས་ཚུལ་གང་མིང་ཞིིག་བྱུང་དང་འིབྱུང་བཞིིན་

པརི་བལྟས་ན་རིིགས་ཞིེན་ཡིོད་པའི་ིམི་ིསུ་ཞིིག་གིས་མིཐེོང་ཡིང་སེམིས་སུ་ན་ཟུག་

ཆོེན་པ་ོཞིིག་སྟེེརི་བརི་ངེས། ང་ཚོོའི་ིམི་ིརིིགས་འིདིའི་ིཕྱོིའི་ིདཔལ་འིབྱོརི་རྗེེས་ལུས་ཀྱི་ི

རྣམི་པ་ཉམི་ང་བ་འིདིརི་འིགྱུརི་བ་ཞིིག་གཏོོང་ཕྱོིརི་རིང་རིིགས་ཀྱི་ིདཔའི་བ་ོདང་དཔའི་

མི་ོདུ་མིས་རིང་ཉིད་ལ་ཇི་ིཡིོད་ཚོང་མི་བློོས་བཏོང་ཟིན་པ་རྣམིས་ཁྱིེད་ཚོོས་ལོས་ཤེེས། 

ང་ཚོའོི་ིམི་ིརིགིས་འིད་ིལ་གཞིན་ལ་ངམོི་རིནི་ཡིདོ་པའི་ིཐུན་མིངོ་མི་ཡིནི་པའི་ིཤེསེ་རིགི་

གྱི་ནོམི་པ་ཞིིག་ཡིོད་པ་འིདི་ཉིད་ནི་གནམི་ནས་ཆོརི་བབས་བབས་དང་ས་ནས་རྩྭ་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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སྐྱོེས་སྐྱོེས་ལྟ་བུརི་རིང་བཞིིན་དུ་བྱུང་བ་ཞིིག་མི་ཡིིན་པརི། རིང་རིེའི་ིསྔོན་བྱོན་ཆོོས་

རྒྱལ་དང་ལ་ོཔཎ་སོགས་མིེས་པ་ོགོང་མི་རྣམིས་ཀྱིིས་འིགྲ་ོབ་སྤྱི་ིདང་ཁྱིད་པརི་བོད་མི་ི

རིང་ག་ིདོན་དུ་ལུས་སྲིོག་ལོངས་སྤྱིོད་གསུམི་དང་བརྗེེས་ཏོ་ེབསྐྲུན་པའི་ིཁྱིད་ནོརི་རིིན་

ཐེང་བྲལ་བ་ཞིིག་ལགས་པས། ང་ཚོ་ོམི་ིརིབས་རྗེེས་མི་རྣམིས་ཀྱིིས་ཁྱིད་ནོརི་འིདིའི་ི

རིིན་ཐེང་ལ་ངོས་ཟིན་ཡིག་པ་ོམིེད་པ་དང་ཁྱིད་ནོརི་འིད་ིཉིད་རྒྱུད་འིཛིིན་དང་དརི་སྤོེལ་

ཚུལ་བཞིིན་གཏོོང་མི་ཐུབ་ན། ང་ཚོ་ོན་ིམི་ིརིབས་འིདིའི་ིཉེས་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་འིགྱུརི་ངེས་

ཡིནི། ང་ཚོ་ོབུའིམི་བུ་མི་ོསུ་ཞིགི་ཡིནི་ཡིང་རིང་རིང་གསི་ལས་སློབོ་གང་ལ་འིབད་པརི་

དམིིགས་ཡུལ་གཉིས་ངེས་པརི་ཡིོད་དགོས་པ་རིེད། དམིིགས་ཡུལ་གཅིིག་ན་ིས་ོས་ོ

སྒེེརི་གྱི་ིཁ་ེཕོན་གྱི་ིཆོེད་དུ་ཡིིན་པ་དང་དམིིགས་ཡུལ་དེ་མི་ིཚོང་མིརི་རིང་བཞིིན་དུ་

ཆོགས་ཡིོད་པ་ཞིིག་ཡིིན་པས་ས་ོསོས་ད་ོསྣང་བྱེད་དགོས་ལ་བྱེད་ཀྱིང་སྲིིད་པ་ཞིིག་

ཡིིན། དམིིགས་ཡུལ་གཅིིག་ཤེོས་ད་ེན་ིང་ཚོ་ོཐུན་མིོང་ག་ིདམིིགས་ཡུལ་རིེད། ད་ེན་ི

རིང་ག་ིམི་ིརིིགས་འིདིའི་ིཆོེད་དུ་རིང་རིང་ག་ིནུས་ཚོད་ཀྱིིས་མི་ིརིིགས་འིདིརི་སྲིིད་ཞུ་

རི་ེབསྒྲུབ་རྒྱུ་ད་ེརིེད། རྒྱ་མིཚོ་ོསྐམི་ན་ཉ་མི་ོཡིང་ད་ེབཞིིན་འིགྱུརི་སྲིིད་པ་ན་ིཆོོས་ཉིད་

ཡིིན་པ་ལྟརི་བོད་མིི་རིིགས་འིདི་ཉམིས་ཤེིང་རྒུད་པརི་གྱུརི་ན་ང་ཚོོ་ཡིང་དེ་བཞིིན་

འིགྱུརི་ངསེ་ཡིནི། དུས་རིབས་ཉརེི་གཅིགི་པ་འིདའིི་ིནང་རིང་ག་ིམི་ིརིགིས་འིདའིི་ིའིཕོལེ་

འིགྲིབ་ན་ིགཙོ་ོབ་ོམི་ིརིབས་འིདིརི་སྐྱོེས་ཡིོད་པའི་ིང་ཚོ་ོསྟེ་ེགདོང་དམིརི་བའི་ིབུ་དང་བུ་

མི་ོཚོོརི་རིག་ལས་ཡིོད་པས། དེང་སྐབས་བོད་ཡིིག་སློོབ་མིཁན་ལ་མིདུན་ལམི་ཡིོད་

མིེད་ཀྱི་ིརྩོོད་རྙིོག་དང་བོད་ཡིིག་མིཁ་ོམིེད་སྨྲ་བའི་ིལོག་གཏོམི་འིདྲ་མིིན་ཡིོད་མིིན་ལ་མི་

ལྟོས་པརི་ང་ཚོོའི་ིབོད་མི་ིབརྒྱ་ཆོ་དགུ་བཅུ་ལྷག་གིས་ག་ོརྟོོགས་ཐུབ་ཅིིང་རིང་རིིགས་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཀྱི་ིསྲིོག་རྩོརི་གྱུརི་པའི་ིབོད་ཀྱི་ིསྐད་དང་ཡི་ིག་ེགཉིས་འིཛིིན་སྐྱོོང་སྤོེལ་གསུམི་བྱས་ཏོེ། 

བོད་ཀྱི་ིམི་ིརིིགས་འིད་ིཐེང་དུ་འིགྱིེལ་བ་ནས་ཡིརི་ལངས་ཐུབ་པ་དང༌། ཡིརི་ལངས་

ཐུབ་པ་ནས་མིདུན་དུ་བསྐྱོོད་ཐུབ་པ་ཞིིག་ཡིོང་བ་བྱ་རྒྱུ་ན་ིང་ཚོ་ོཡུལ་དུས་གང་ཞིིག་

ཏུ་གནས་ཀྱིང་ལུས་སེམིས་གཉིས་ཀྱིི་འིདོརི་དུ་མིི་རུང་བའིི་ཆོེས་རྩོ་བརི་གྱུརི་པའིི་

འིོས་འིགན་ཞིིག་ཏུ་བརྩོ་ིདགོས། འིོས་འིགན་འིད་ིམི་འིགྲུབ་ན་ང་ཚོོས་བོད་རིིགས་མི་ི

དམིངས་ལ་ཞིབས་ཕྱོ་ིཞུ་ཐུབ་མིེད་ལ། རིང་ཉིད་མིིརི་སྐྱོེས་པརི་དོན་སྒེ་ོཡིང་བྱུང་མིེད་

པ་རིེད། བདག་ཅིག་ག་ིསློོབ་དཔོན་ཆོེན་པ་ོདག་ེའིདུན་ཆོོས་འིཕོེལ་གྱིིས། རིང་སྡོེའི་ི

རིིགས་ལ་ཞིེན་པ་དཀརི་པོའི་ིམིདངས། །རིང་བྱུང་སྙིང་གི་དབུས་སུ་གནས་པ་

འིདིས། །རིང་ཡུལ་ཁ་བ་ཅིན་གྱིི་རྗེེ་བློོན་ལ། །རིང་གི་ནུས་པའིི་སྲིི་ཞུ་ཅུང་ཟད་

སྒྲུབ། །ཅིེས་གསུངས་པ་ལྟརི་ང་ཚོ་ོབུ་དང་བུ་མིོའི་ིཁྱིད་མིེད་པརི་རིང་རིང་ས་ོསོས་

རིང་ག་ིམི་ིརིིགས་འིད་ིལ་ནུས་ཚོད་ཀྱིིས་སྲི་ིཞུ་རི་ེངེས་པརི་བསྒྲུབ་དགོས། ག་ེསརི་

སྐྱོེས་ན་གླིིང་ག་ིབུ། ཁྲོ་ོཐུང་སྐྱོེས་ན་གླིིང་ག་ིབུ། ང་ཚོ་ོབུ་རྣམིས་འིཇིོན་ན་བོད་ཀྱི་ིམིི། 

ཁྱིེད་ཚོོ་བུ་མིོ་འིཇིོན་ན་བོད་ཀྱིི་མིི་ཡིིན་པས་ཚོང་མིས་ཕྱོརི་བ་གྲུ་འིདེགས་བྱེད་རྒྱུ་

གལ་ཤེིན་ཏུ་ཆོེ། ལྷག་པརི་དུ་ཁྱིེད་ཚོ་ོན་ིམི་འིོངས་པའི་ིབོད་མི་ིཁྲོ་ིམི་འིབུམི་ལ་རིིན་

ཆོེན་ཚོ་ེསྲིོག་སྟེེརི་བའི་ིམི་ཡུམི་དུ་འིགྱུརི་དགོས་ལ་ད་ེདག་འིཇིིག་རྟོེན་འིདིརི་ཐེོག་མིརི་

སློེབས་ཏོ་ེསྨྲ་ཐུབ་བསམི་ཤེེས་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་གྱུརི་བའི་ིབརི་དང་ལང་ཚོོའི་ིགཤེོག་རྩོལ་

རྫོོགས་ཏོ་ེསྤྱི་ིཚོོགས་ཀྱི་ིནམི་འིཕོང་གཅིོད་པའི་ིདུས་ནམི་དུ་ཡིང་ཁྱིེད་ཚོ་ོན་ིཁ་ོཚོ་ོལ་

རིང་རིིགས་ཀྱིི་སྲིོལ་རྒྱུན་བཟང་བོ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པོ་དང་འིཇིིག་རྟོེན་གྱིི་གནས་

ལུགས་འིཆོད་པའི་ིསློོབ་དཔོན་དུ་ཡིང་འིགྱུརི་དགོས། ད་ེཡིང་རྒྱ་མིཚོ་ོཆོེན་པ་ོགསེརི་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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མིིག་ཉའི་ིརྐྱེལ་རྩོལ་ངོམི་ས་དང་ནམི་མིཁའི་མིཐེོན་པ་ོའིདབ་ཆོགས་བྱའི་ིནམི་འིཕོང་

གཅིོད་ས་ཡིིན་ཞིེས་པའི་ིདཔ་ེལྟརི། བོད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚོོགས་ན་ིཁྱིེད་ཚོོས་རིང་རིང་ག་ིལྷག་

བསམི་དང་རྣམི་དཔྱོད་ལ་བརྟོེན་ནས་བོད་མིི་རིིགས་ཀྱིི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་པའིི་ལས་

གནས་ཆོནེ་པ་ོད་ེརིདེ། རིགི་གནས་ཆོནེ་པ་ོད་ེརིདེ། རིགི་གནས་པའི་ིམི་ིཚོ་ེན་ིཐེབོ་དང་

འིབྱོརི་བ། ཁ་ེདང་སྙན་གྲགས་དོན་དུ་གཉེརི་བའི་ིམི་ིཚོ་ེཞིིག་མི་ཡིིན་པརི་རིང་གིས་

ཡུན་རིིང་སྦྱོོང་བརྩོོན་བྱས་ནས་ཐེོབ་པའི་ིབློ་ོགྲོས་ཀྱི་ིལག་ཆོ་སྤྱིད་ད་ེརིང་ག་ིམི་ིརིིགས་

དང་མིེས་རྒྱལ་ལ་དོན་གྱིི་ཞིབས་ཕྱོི་ཞུ་བའིི་མིི་ཚོེ་ཞིིག་ངེས་པརི་ཡིིན་དགོས། རྒྱུ་

མིཚོན་ན་ིཁྱིེད་ཚོོས་ཤེེས་རིིག་ལ་སྦྱོོང་བརྩོོན་བྱེད་པ་ད་ེདུས་རིབས་འིདིའི་ིཞི་ིབད་ེལ་

དགའི་བའི་ིམིིའི་ིརིིགས་ཀྱི་ིདགོས་མིཁ་ོདང༌། ཁྱིད་པརི་དུ་རྗེེས་ལུས་ཀྱི་ིཞྭ་མི་ོད་དུང་

ཕུད་མིེད་པའི་ིབོད་རིིགས་མི་ིདམིངས་ཀྱི་ིཁ་ེཕོན་གྱི་ིདོན་དུ་ཡིིན་ལ་རིང་ག་ིམི་ིཚོ་ེདོན་

ལྡན་བྱེད་པའིང་འིད་ིཁ་ོན་ལགས། རྙིོག་དྲ་ཆོ་ེཞིིང་འིགྲན་རྩོོད་ལྡན་པའི་ིསྤྱི་ིཚོོགས་འིད་ི

དང་ལྷག་པརི་དུ་བོད་ཀྱི་ིསྲིིད་འིབྱོརི་རིིག་གསུམི་གོང་སྤོེལ་གཏོོང་བའི་ིབྱ་བའི་ིཁྲོོད་དུ་

ཁྱིདེ་ཚོ་ོལ་བསམི་ཡིདི་ལས་འིདས་པའི་ིཕོམི་ཁ་དང་དཀའི་སྡུག་དུ་མི་ཞིགི་འིཕྲད་ངསེ་

ཡིིན་པས་སྐབས་དེརི་ཁྱིེད་ཚོ་ོམིག་ོསྒུརི་ཞིིང་དབུགས་རིིང་བཏོང་ནས་སྡོོད་རྒྱུ་མིེད་

པརི་མིགོ་བོ་བཀྱིགས་ནས་དེ་དག་རིེ་རིེ་བཞིིན་རྡོག་རིོལ་ཏུ་བཏོང་ནས་མིདུན་དུ་

བསྐྱོོད་དགོས། ལ་ོརྒྱུས་ཐེོག་སྔོན་བྱོན་མིཁས་དབང་རྣམིས་དང་གྲགས་ཅིན་མི་ིསྣ་

ཚོོས་གཞིན་དོན་དུ་འིབད་འིཐེབ་བྱེད་པའིི་བརྒྱུད་རིིམི་ནང་དུའིང་ཕོམི་ཁ་དང་བརི་

ཆོད་བྱུང་མྱོོང་མིེད་པ་ཞིིག་མིེད་ཅིེས་ཁ་ཚོོད་བཅིད་ཆོོགརིང་རིིགས་ལ་ལྷག་བསམི་

དུང་ལྟརི་དཀརི་བའི་ིསློབོ་དཔནོ་དག་ེའིདུན་ཆོསོ་འིཕོལེ་དང་དནོ་གྲུབ་རྒྱལ་སགོས་ལ་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཇི་ིབྱུང་ང་ཚོསོ་ལསོ་ཤེསེ། དསེ་ན་ཁྱིདེ་ཚོ་ོཡིང་མི་ིརིངི་བརི་ལམི་བུ་ཀྱིགོ་ཀྱིག་ཅིགི་ཏུ་

འིགྲ་ོརྒྱུའི་ིགྲ་སྒྲོིག་དང་བསམི་ཡིིད་ལས་འིདས་པའི་ིདཀའི་སྡུག་སྣ་ཚོོགས་དང་དུ་ལེན་

རྒྱུའི་ིགྲ་སྒྲོགི་བྱདེ་རྒྱུ་ན་ིགལ་ཤེནི་ཏུ་ཆོ།ེ 

དིྲ་བ། རིང་ག་ིམྱོངོ་བ་ལྟརི་ན་ཨ་མི་ཞིགི་གསི་བྱསི་པརི་སློབོ་གས་ོཇི་ིལྟརི་བྱདེ་

དགསོ། 

ལན། ངས་དྲ་ིབ་འིད་ིམིཐེོང་མི་ཐེག་འིདས་གྲངོས་སུ་སངོ་ནས་ལ་ོའིཁརོི་གཉསི་

ཟིན་ལ་ཉ་ེབའི་ིངའི་ིདྲིན་ཅིན་ཨ་མི་ཉིད་ལྷག་པརི་དྲན་ཞིིང་རིང་དབང་མིེད་པརི་ཁོང་ལ་

དད་པའི་ིབ་སྤུ་གཡིོ། མི་ོན་ིབྱམིས་ལྡན་གྱི་ིཨ་མི་ཞིིག་དང་རློབས་ཆོེན་གྱི་ིབུད་མིེད་

ཅིིག་ཡིིན་པ་མི་ཟད། འིཇིིག་རྟོེན་གྱི་ིགནས་ལུགས་སློོབ་པའི་ིདག་ེརྒན་དམི་པ་ཞིིག་

ཀྱིང་རིདེ་ཅིསེ་བརྗེདོ་ཆོགོ་ཆོགོ་ཡིནི། ངས་དྲནི་ཅིན་ཨ་མི་ལས་བདོ་མི་ོཞིགི་ག་ིམིཁའི་

མིཉམི་སེམིས་ཅིན་ཕོན་བདེརི་འིདོད་པའི་ིབློ་ན་མིེད་པའི་ིམི་ིཚོེའི་ིརིིན་ཐེང་ལྟ་བ་དང་

རིང་རིགིས་ལ་བཅིངས་པའི་ིའིགྱུརི་མིདེ་ཀྱི་ིབརྩོ་ེདུང༌། བུ་རྒྱུད་ལ་འིཛིནི་པའི་ིལྷད་མིདེ་

ཀྱི་ིབྱམིས་པ། དཀའི་སྡུག་ལ་མིག་ོམི་ིསྒུརི་བའི་ིསྙིང་སྟེོབས་སོགས་རྟོོགས་བྱུང་བ་མི་

ཟད། ལས་ལ་བརྩོོན་ཞིིང་དཔའི་ངརི་ལྡན་པའི་ིབོད་རིིགས་བུད་མིེད་ཅིིག་ག་ིབྱང་ཚོད་

ཀྱིང་ཤེེས་བྱུང༌། དྲིན་ཅིན་ཨ་མིའི་ིཤུགས་རྐྱེེན་འིོག་ང་ཚོ་ོབུ་རྒྱུད་ཕོལ་ཆོ་ེབ་ཡིང་རིང་

ག་ིམི་ིརིགིས་དང་མི་ིརིགིས་ཀྱི་ིརིགི་གནས་ལ་དགའི་ཞིནེ་ལྡན་ཞིངི་མི་ིརིགིས་ལ་སྲི་ིཞུ་

ཅུང་ཟད་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ིབདོ་མི་ིསྤྱི་ིསམེིས་ཅིན་ཞིགི་ཏུ་གྱུརི། ད་ེཡིང་མི་ིརྣམིས་ལ་ངསེ་

པརི་དུ་དྲང་ཕྱོོགས་ཀྱི་ིསློོབ་གས་ོཐེོབ་དགོས་པ་ན་ིགནའི་ནས་ད་ལྟའི་ིབརི་འིགྱུརི་བ་

བྱུང་མྱོོང་མིེད་ལ་ལྷག་པརི་དུ་ཚོན་རིིག་དང་འིཕྲུལ་རིིག་ག་ིའིཕོེལ་རྒྱས་བྱ་འིཕུརི་བ་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ལྟ་བུའི་ིདུས་རིབས་འིདིའིམི་རིང་རིིགས་ཀྱི་ིསྲིིད་འིབྱོརི་རིིག་གསུམི་འིཕོེལ་འིགྲིབ་ཀྱི་ི

འིགག་རྩོརི་གྱུརི་པའི་ིདུས་སྐབས་འིད་ིལྟ་བུ་ལ་རིང་རིིགས་ཀྱི་ིགཞི་ིརིིམི་སློོབ་གས་ོན་ི

ཧོ་ཅིང་ཁ་ཚོ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ིགནད་འིགག་ཅིིག་ཏུ་གྱུརི་ཡིོད། གཞི་ིརིིམི་གྱི་ིསློོབ་

གསོ་དེ་ཡིང་ཁྱིིམི་གྱིི་སློོབ་གསོ་དང་སྤྱིི་ཚོོགས་དང་སློོབ་གྲྭའིི་སློོབ་གསོ་སོགས་

ཕྱོོགས་དུ་མི་ཞིིག་ལས་གྲུབ་ཅིིང་ད་ེདག་ལས་ཁྱིིམི་གྱི་ིསློོབ་གས་ོན་ིགཙོ་ོབ་ོཁྱིིམི་དེའི་ི

མི་ིཆོནེ་ཚོ་ོདང་ལྷག་པརི་ཕོ་མི་གཉསི་དང་ད་ེལས་ཀྱིང་ཨ་མི་ཉདི་ལ་རིག་ལས་པ་ཞིགི་

སྟེེ། ཚོན་རིིག་པས་བཤེད་པ་ལྟརི་ཕྲུ་གུ་ཨ་མིའིི་ཁོག་པ་ན་ཡིོད་དུས་ནས་ཨ་མིརི་

དགའི་ཕྱོོགས་གང་དང་གང་ཡིོད་པ་ཕྲུ་གུརི་ཡིང་དགའི་ཕྱོོགས་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུརི་

ཆོགས་སྲིདི་པས་མིངལ་སྦྲུམི་པའི་ིགནས་སྐབས་ཀྱི་ིསློབོ་གས་ོད་ེཡིང་གལ་ཆོ་ེབ་ཞིགི་

ཏུ་བརྩོིས་ན་ཕྲུ་གུ་སྐྱོེས་ནས་སྨྲ་ཐུབ་བསམི་ཤེེས་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་མི་འིགྱུརི་བའི་ིབརི་དང་

དེའི་ིརྗེེས་ཀྱི་ིཕྲུ་གུ་འིཚོརི་ལོངས་ཡིོང་བའི་ིདུས་སྐབས་ས་ོསོའི་ིནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཨ་མི་དང་

མིཉམི་བཤེིབས་བྱེད་པའི་ིག་ོསྐབས་ཧོ་ཅིང་མིང་བས（ཆོ་རྐྱེེན་ཅུང་བཟང་སརི་བུ་

གསོ་ཁང་སོགས་ཡིོད་ཀྱིང་བོད་ཀྱིི་ཞིིང་འིབྲོག་ས་ཁུལ་མིང་ཆོེ་བརི་བུ་གསོ་ཁང་

སོགས་མིེད）ཨ་མིའི་ིཤུགས་རྐྱེེན་ཕྲུ་གུརི་ཐེེབས་པ་ན་ིསྨོས་མི་དགོས། སློོབ་གས་ོ

བྱེད་ཐེབས་ཀྱིང་ཇི་ིསྐད་དུ། ད་ེབས་བག་ཡིོད་སེམིས་ཀྱིིས་སུ། །སྤྱིོད་ལམི་ཀུན་ཏུ་

མིཛིསེ་བྱ་སྟེ།ེ །སངས་རྒྱས་ཀྱིསི་ཀྱིང་གདུལ་བྱ་ཕོལ། །སྤྱིདོ་ལམི་གྱིསི་ན་ིའིདུལ་བརི་

མིཛིད། །ཅིེས་དང༌། ངག་ག་ིསློོབ་སྟེོན་ལས་ལུས་ཀྱི་ིསློོབ་སྟེོན་དགའི་ཞིེས་ཟེརི་སྲིོལ་

ཡིོད་པ་ལྟརི་ཕོ་མི་རིང་ཉིད་ཀྱི་ིསྤྱིོད་ལམི་བཟང་པོརི་བརྟོེན་ནས་བུ་རྒྱུད་ཀྱི་ིསྤྱིོད་ལམི་

བཟང་ཕྱོོགས་སུ་བསྒྱུརི་དགོས་པ་ན་ིཆོེས་གལ་ཆོ།ེ བྱ་བ་ད་ེཉིད་ན་ིསྤྱི་ིསྒེེརི་གང་ནས་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

བསམིས་ཀྱིང་ཧོ་ཅིང་དོན་སྙིང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་པས་མིི་རིབས་རྗེེས་མི་རྣམིས་ཀྱིི་

ཆོེད་དུ་ཨ་མིརི་འིགྱུརི་དགོས་པའིམི་གྱུརི་ཟིན་པ་རྣམིས་ཀྱིིས་དོ་ཁུརི་ཆོེན་པོ་བྱེད་

དགསོ་རྒྱུ་མི་ཟད། སྤྱི་ིཚོགོས་ཡིངོས་ནས་ཀྱིང་མི་ིརིབས་རྗེསེ་མི་རྣམིས་ཀྱི་ིཨ་མིའིམི་

རྩོ་བའིི་དགེ་རྒན་དུ་འིགྱུརི་དགོས་པའིི་བུ་མིོ་རྣམིས་ལ་སློོབ་གསོ་དང་སྦྱོོང་བརྡརི་

འིཐུས་ཚོང་ཡིོང་བརི་ད་ོསྣང་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ན་ིགལ་ཆོ་ེནང་ག་ིའིགང་ཆོེན་ཞིིག་རིེད་

སྙམི་མི།ོ །

སིེ་ཁྲོོན་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

རིག་བསྟན་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཁྱིདེ་རིང་གསི་གྲངོ་ཁྱིེརི་ན་གཞིསི་སྡོདོ་བྱས་ཡིདོ་པའི་ིབདོ་མི་ོཤེསེ་ལྡན་

པ་དང་དག་ེརྒན་ཆོནེ་མི་ོཚོོརི་ཆོསེ་བརྗེདོ་འིདདོ་པ་གང་ཡིནི། 

ལན། གུས་པརི་འིོས་པའི་ིརིང་རིའེི་ིརིགི་གནས་དང་སློབོ་གསའོི་ིསྲིོག་སྐྱོོབ་པའི་ི

ཕོ་ོགསརི་དང་མི་ོགསརི་གྱིི་དགེ་རྒན་རྣམི་པ་ཚོོ་ལགས། རིང་ཉིད་ཀྱིིས་སློོབ་སྦྱོོང་

མིཛིད་ཞིོརི་དུ། ལ་ོཆུང་ག་ིདགེན་རྣམི་པ་ཚོོས་ཉ་ིམི་འིཁྱིོལ་ཐེབས་ཁ་ོན་མི་ཡིིན་པརི་

རིང་རིེའིི་བུ་ཕྲུག་རྣམིས་གསོ་སྐྱོོང་ལེགས་པོ་རིེ་མིཛིད་རྒྱུ་ནི་ཤེིན་ཏུ་གལ་ཆོེ་ཞུ་བ་

ཡིནི། མི་གཏོགོས་རིང་རིའེི་ིསློབོ་མི་རྣམིས་གས་ོསྐྱོངོ་བྱདེ་མིཁན་གཞིན་པ་མི་ིསུ་ཞིིག་

ཐེོན་འིོང་རྒྱུ་དཀའི་མི་ོཡིིན་ན།ོ །གནའི་མི་ིབོད་ཀྱི་ིགཏོམི་དཔ་ེལ། རིང་རིིན་པ་ོཆོ་ེཡིིས་

མི་སྐྱོོབ་ན། །རིགོས་རིསི་མི་མིག་ོཡིསི་སྐྱོབོ་རིབས་མིདེ། །ཅིསེ་པ་ལྟརི་ཡིནི་ན།ོ །

དིྲ་བ། ཁྱིེད་རིང་གིས་གཞི་ིརིིམི་དུ་སློོབ་གསོའི་ིལས་ལ་འིབད་བཞིིན་པའི་ིབོད་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཀྱི་ིབུད་མིདེ་དག་ེསློབོ་ཚོོརི་ཆོསེ་བརྗེདོ་འིདོད་པ་གང་ཡིནི། 

ལན། རིང་རིེའིི་མིི་རིིགས་འིདི་སྔོན་ཐེོན་གྱིི་མིི་རིིགས་ཤེིག་གི་གྲལ་དུ་ཚུད་

དགོས་ན། ད་ེན་ིགཞི་ིརིིམི་གྱི་ིགུས་པརི་འིོས་པའི་ིསློོབ་ཆུང་དང་སློོབ་འིབྲིང་ག་ིདག་ེ

རྒན་མིཛིད་བཞིནི་པའི་ིགངས་ཅིན་གྱི་ིབུ་མི་ོརྣམི་པ་ཚོ་ོལ་རིག་ལས་ཡིདོ། ཁངོ་མི་ོརྣམི་

པ་ཚོོའི་ིརིང་ཉིད་དང་ཁྱིམིི་གྱི་ིབྱ་བ་སོགས་ཀྱི་ིདོན་ཁ་ོན་ཙོམི་ལ་བསམི་བློ་ོགཏོོང་བ་མི་

ཡིནི་པརི། རིང་རིགིས་ཀྱི་ིསྐད་དང་ཡི་ིག་ེགྲངས་རིགི་གམི་ཡིང་ན་གཞིན་མི་ིརིགིས་ཀྱི་ི

སྐད་ཡིགི་སགོས་རིང་རིའེི་ིསློབོ་མི་རྣམིས་ཀྱི་ིརྒྱུད་ལ་ནམི་ཡིང་སྦྱོརི་ཐེབས་རི་ེབྱདེ་རྒྱུ་

ད་ེན་ིགལ་ཤེིན་ཏུ་ཆོ་ེསྙམི། ད་ེའིདྲ་བྱེད་དགོས་པའི་ིརྒྱུ་མིཚོན་ཅི་ིརིེད་ཅི་ེན། རིང་རིེའི་ི

མི་ིརིིགས་འིད་ིན་ིདེང་སྐབས་རྗེེས་ལུས་སུ་གྱུརི་ཡིོད་པ་མི་ཚོད་ཡིོངས་ལུས་སུ་གྱུརི་

ཡིོད་པའིི་མིི་རིིགས་ཤེིག་ཡིིན་པ་ཚོང་མིས་ཤེེས་གསལ་ལྟརི་རིེད། བོད་ཀྱིི་རིིག་

གནས་རྒྱུན་སྤོེལ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གལ་ཧོ་ཅིང་ཆོེན་པ་ོཡིིན་ཏོེ། རིིག་གནས་ཡིོད་དགོས་

པརི་སྐུལ་པའི་ིདཔེརི་བརྗེོད། རིིག་གནས་ཡིོད་ན་ས་དང་ལམི་ཡིང་བཟང༌། །རིིག་

གནས་མིེད་ན་ས་དང་ལམི་ཡིང་ངན། །ཐེམིས་ཅིད་རིིག་གནས་དག་ལ་རིག་ལས་

པས། །རྟོག་ཏུ་རིིག་གནས་དག་ལ་འིབད་པརི་མིཛིོད། །ཅིེས་དང༌། སློོབ་གས་ོཡིོད་

དགོས་པརི་སྐུལ་བའི་ིདཔེརི་བརྗེོད། སློོབ་གས་ོབདུད་རྩོ་ིཀུན་གྱི་ིསྙིང་བ་ོཡིིན། །ད་ལྟ་

ལ་ོཆུང་ཡིནི་དུས་མི་འིབད་ན། །ཕྱོསི་སུ་འིབད་དགསོ་བསམི་དུས་འིགྱིདོ་པའི་ིརྒྱུ། །ད་ེ

ཕྱོིརི་སློོབ་གསོ་དག་ལ་བརྩོོན་པརི་མིཛིོད། །ཞིེས་པ་འིདིའིི་ཚོིག་རྣམིས་ནི་སྔོན་གྱིི་

མིཁས་པ་ཚོའོི་ིགསུང་ག་ིཚོགི་ཡིནི་ཡིང་དནོ་རྣམིས་ན་ིརིང་ཉདི་ཀྱིསི་གསརི་དུ་བསྣན་

པ་ཡིནི་པས་མི་ིཉན་ས་ཡིདོ་པ་ལ་དག་བཅིསོ་གནང་བརི་ཞུ། 
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

དིྲ་བ། ཁྱིེད་རིང་གིས་དགོན་སྡོ་ེས་ོས་ོན་བཞུགས་པའི་ིདག་ེསློོང་མི་ཚོོརི་ཆོེས་

བརྗེདོ་འིདདོ་པ་གང་ཡིནི། 

ལན། བདོ་ལ་དག་ེསློངོ་མི་མིདེ་པས་དའེི་ིསྐརོི་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མིང་བ་ོཞིགི་མི་རྙིདེ་སངོ་

ལགས། གོང་ག་ིདོན་རྣམིས་ཇི་ོམི་ོཡིིན་པའི་ིདབང་དུ་བཏོང་ན། སྤྱིིརི་ཨ་ན་ེཇི་ོམི་ོཞིིག་

བྱེད་དགོས་བསམི་ན་དང་བ་ོའིགྲ་ོབ་སེམིས་ཅིན་ཐེམིས་ཅིད་ལ་ཕོན་འིདོགས་ཐེབས་

ཁ་ོན་ལ་བསམི་བློ་ོགཏོོང་དགོས། སེམིས་ཅིན་ལ་ཕོན་འིདོག་དགོས་ན་རིང་ཉིད་ཀྱི་ི

ནུས་པ་ཅི་ིཡིོད་ཕུད་ནས་ཡིོན་ཏོན་ཡིག་པ་ོལྡན་པའི་ིཆོེད་དུ་དཔ་ེཆོ་སློོབ་གཉེརི་བྱེད་

དགོས། གལ་སྲིིད་གོང་ཞུས་ལྟརི་མི་ཡིིན་པརི་རིང་ཉིད་སྐྱོིད་ཐེབས་དང་བད་ེཐེབས་

སམི། འིཇིིག་རྟོེན་པའིི་ཞིིང་ལས་དང་འིབྲོག་ལས་བྱེད་མིི་མིོས་པའིམི་མིི་འིདོད་པ། 

འིཁརོི་བ་མི་ིཟནི་ནས་ངསེ་འིབྱུང་སྤུ་ཙོམི་མི་སྐྱོསེ་པའིམི། །ཡིང་ན་མིག་ོརྣ་བ་དང་ཁ་ཕོ་ོ

རིེས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་བོད་ཀྱི་ིདགོན་པརི་ཇི་ོམིོའིམི་གྲྭ་བ་སོགས་བྱས་ནས་ཁྱིོད་རིང་བསྡོད་

ན་རིང་ཉིད་འིད་ིཕྱོ་ིགཉིས་ཀ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྦྱོོརི་བྱེད་ཙོམི་མི་གཏོོགས་སྐྱོིད་པ་ོཞིིག་

འིངོ་རྒྱུ་ན་ིནམི་ཡིང་དཀའི་མི་ོཡིནི་པའིང་ཤེེས་གལ་ཆོའེི།ོ །དངེ་སང་ག་ིལ་ོཆུང་ཚོའོི་ིལྟ་

ཚུལ་ལ་རིང་རིིགས་ལ་དོན་བཟང་རི་ེསུས་བསྒྲུབ་ཐུབ་ན་ཕོ་ོམིོའི་ིདབྱ་ེབ་མིེད། དཔོན་

གཡིགོ་ག་ིདབྱ་ེབ་མིདེ། སྐྱོ་སརེི་གྱི་ིདབྱ་ེབ་མིདེ། རྒན་གཞིནོ་གྱི་ིདབྱ་ེབ་མིདེ། ཚོང་མི་

འིདྲ་མིཉམི་ཡིིན། འིཆོམི་མིཐུན་སྤྱི་ིཚོོགས་ཀྱི་ིལྟ་ཚུལ་ལྟརི་ཡིིན་པ་དཔེརི་ན། ག་ེསརི་

སྐྱོསེ་ན་གླིིང་རིདེ། །ཁྲོ་ོཐུང་སྐྱོསེ་ན་གླིངི་རིདེ། །ཅིསེ་གསུངས་པ་ལྟརི་ཡིནི་ན།ོ །



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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དྷཱིཿཿ�ཕུ་དགོན་པའིི་མཁན་པོ་དྷཱིཿཿ�ཕུ་དཔལ་ལྡོན་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཁྱིདེ་རིང་ག་ིདགངོས་ཚུལ་ལྟརི་ན། སློབོ་སྦྱོངོ་ངམི་སློབོ་མིའི་ིའིཚོ་ོབ་རིལོ་

བརི་སྐྱོེས་པ་དང་སྐྱོེས་མི་གཉིས་ལ་བཟང་ངན་ཡིོད་དམི། མི་ིརི་ེའིགས་བུད་མིེད་ཚོ་ོ

སློོབ་གྲྭརི་བསྐྱོལ་རུང་སྐྱོེས་པརི་ནམི་ཡིང་ད་ོམི་ིསྲིིད་ཟེརི་བ་དེརི་གནས་ལུགས་ཡིོད་

དམི། 

ལན། ངས་བལྟས་ན་སྐྱོེས་པ་དང་བུད་མིེད་གང་ཡིིན་ཀྱིང་འིགྲ་ོབ་མི་ིཡིིན་པ་

འིདྲ་འིདྲ་ཡིིན་དུས་དེ་གཉིས་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེད་པའིི་གོ་སྐབས་འིདྲ་མིཉམི་དུ་ཡིོད་

དགོས་པ་ལས། བཟང་ངན་གྱི་ིདབྱ་ེབ་འིབྱེད་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀྱིང་མིེད། སྤྱིིརི་ཕོ་ོམི་ོགང་

ཞིིག་ཡིིན་ཀྱིང་གཉིས་ཀས་སྦྱོང་ན་ཡིོན་ཏོན་མིཉམི་པ་ལས། ད་ེལ་བུད་མིེད་ཀྱིིས་ཇི་ི

ལྟརི་སྦྱོངས་ཀྱིང་སྐྱོསེ་པ་ལྟ་བུ་འིངོ་མི་ིསྲིདི་ཟརེི་བརི་གནས་ལུགས་ཡི་ེནས་མིདེ། གང་

གསི་ཞི་ེན། དངེ་དུས་འིཛིམི་གླིངི་ག་ིཡུལ་ཕོལ་མི་ོཆོརེི་ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་དུ་གྱུརི་ཏོ་ེབུད་

མིེད་ཀྱི་ིདབང་ཆོ་ཆོ་ེརུ་ཕྱོིན་པ་དང་བུད་མིེད་ཀྱི་ིནང་ན་ཆོ་ེབ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིཆོེས་མིཐེ་ོ

བའི་ིག་ོགནས་སྲིིད་འིཛིིན་ཡིང་ཡིོད་ལ། ད་ེབཞིིན་བུད་མིེད་ཀྱི་ིསྲིིད་བློོན། བུད་མིེད་

རིབ་འིབྱམིས། བུད་མིདེ་དག་ེརྒན། བུད་མིེད་སྨན་པ། བུད་མིདེ་རྩོོམི་པ་བ།ོ བུད་མིེད་

ཚོན་རིིག་པ། བུད་མིེད་ལུས་རྩོལ་བ། བུད་མིེད་སྒྱུ་རྩོལ་བ། བུད་མིེད་བཟ་ོལས་པ་

སོགས་མིདོརི་ན་སྐྱོེས་པ་ཡིོན་ཏོན་པ་གང་ཡིོད་ཀྱི་ིབུད་མིེད་ཡིོན་ཏོན་པའིང་ཡིོད་པས་

ད་ེགཉིས་ལ་བཟང་ངན་གྱི་ིདབྱ་ེབ་འིབྱེད་རྒྱུ་མིེད་ད།ོ འིོན་ཀྱིང༌། མིང་ཉུང་ག་ིཆོ་ནས་

གཞིལ་ན་ད་ལྟའིམི་ཚོ་ེསྔོན་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་སོགས་གང་ལ་དཔག་ཀྱིང་སྐྱོེས་པ་ཡིོན་ཏོན་

པ་ལས་བུད་མིེད་ཡིོན་ཏོན་པ་ཉུང་བརི་ཡིོད། ད་ེལྟརི་ནའིང་ཕོ་ོམིོརི་བཟང་ངན་ཡིོད་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

པས་མིང་ཉུང་དུ་གྱུརི་པ་མི་ཡིིན་གྱིི། སྔོན་འིཛིམི་གླིིང་གི་ཡུལ་གྲུ་ཕོལ་མིོ་ཆོེརི་ཕོོ་

མིཆོོག་མི་ོདམིན་གྱི་ིལྟ་བ་ཤུགས་ཆོ་ེབའི་ིདབང་གིས་ཕོ་ོལ་ལྟོས་ཏོ་ེམི་ོསྦྱོང་བ་བྱེད་པ་

ཉུང་བའི་ིདབང་གིས་ཡིིན་ལ། རིང་རིེའི་ིབོད་ལའིང་སྔོན་གྱི་ིདུས་སུ་བུད་མིེད་མིཁས་

པ་དང༌། བུད་མིདེ་ཆོབ་སྲིདི་པ། བུད་མིེད་རྩོོམི་པ་བ།ོ དག་ེབཤེེས་མི། མིཁའི་འིགྲ་ོམི། 

རྣལ་འིབྱོརི་མི། དག་ེསློོང་མི་སོགས་བུད་མིེད་མིཛིངས་མི་བྱུང་མྱོོང་མིོད་སྐྱོེས་པ་ལ་

ལྟོས་ཏོ་ེཧོ་ཅིང་ཉུང༌། ད་ེན་ིའིདས་ཟིན་པའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཡིིན་ལ། དེང་དུས་དམིངས་གཙོ་ོ

དང༌། ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི། སློོབ་གས་ོཡིརི་རྒྱས་སུ་བྱིན་པ་སོགས་ཀྱིིས་འིཛིམི་གླིིང་

ཡིངོས་ལ་བུད་མིེད་ཡིནོ་ཏོན་པ་ལ་ོརི་ེལས་ལ་ོརིེརི་ཇི་ེམིང་དུ་འིགྲ་ོབཞིནི་པ་ལྟརི། རིང་

རིེའི་ིབོད་ལའིང་དུས་ཀྱི་ིའིགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་བུད་མིེད་ཡིོན་ཏོན་པ་ཡིརི་ངོའི་ིཟླ་བ་

བཞིིན་ལ་ོརི་ེལས་ལ་ོརིེརི་ཇི་ེམིང་དུ་འིགྲོན་བཞིིན་ཡིོད་ལ། ད་དུང་ཕྱོིས་སུ་བུད་མིེད་

ཡིོན་ཏོན་པ་སྔརི་བས་ཇི་ེམིང་དང༌། ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་དུ་འིགྱུརི་བ་ན་ིབཟློག་ཏུ་མིེད་

པའི་ིདངོས་པོའི་ིཆོོས་ཉིད་ཅིིག་ཡིིན་ནོ། །དེས་ན། བུད་མིེད་ཀྱིིས་སྦྱོང་བ་བྱས་ཀྱིང་

སྐྱོསེ་པ་ལྟ་བུའི་ིམིཁས་པ་འིངོ་མི་ིསྲིདི་སྙམི་པ་ན་ིའིཁྲུལ་བའི།ོ །

མཚ་ོསྔོོན་དགེ་ཐོོན་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

སེངསེ་རྒྱསེ་རྒྱལ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། དག་ེརྒན་གྱི་ིཕྱོག་ལས་གནང་གིན་པའི་ིབོད་མི་ོཚོོས་མི་ིརིིགས་ཀྱི་ིསྐད་

ཡིགི་སློབོ་གསརོི་ཞིབས་འིདགེས་ཇི་ིལྟརི་བསྒྲུབ་དགསོ། 

ལན། ཁྱིདེ་ཀྱི་ིདྲ་ིབ་འིད་ིཧོ་ཅིང་དནོ་སྙངི་དང་ལྡན་པ་ཞིགི་རིདེ་འིདདོ། སྤྱིིརི་བདོ་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཀྱི་ིརིགི་གནས་ན་ིའིཛིམི་གླིངི་ག་ིམི་ིཡི་ིརིགིས་ཀྱི་ིརིགི་གནས་ལས། མི་ིརིང་ག་ིསེམིས་

ཁམིས་དང༌། ལུས་ཁམིས་དང༌། སྤྱིདོ་ལམི་རྣམིས་དཔྱད་གཞིའིི་ིགཙོ་ོབོརི་བཟུང་བའི་ི

རིིག་གནས་ཡིིན་པས། ནུབ་ཕྱོོགས་རྒྱལ་ཁབ་དག་ནས་དརི་བའི་ིརིིག་གནས་དང་

ཐུན་མིོང་མི་ཡིིན་པའི་ིཁྱིད་ཆོོས་ལྡན་པ་ཞིིག་ཆོགས་ཡིོད། ད་ེན་ིད་ལྟ་འིཛིམི་བུ་གླིིང་

ལ་འིཕྲད་དང་འིཕྲད་འིགྱུརི་གྱི་ིཁོརི་ཡུག་དང༌། དཔལ་འིབྱོརི་དང༌། སྤྱི་ིཚོོགས་ཀྱི་ི

གནད་དོན་ཆོེན་པ་ོམིང་བ་ོཞིིག་སེལ་བྱེད་ཀྱི་ིསྨན་མིཆོོག་དཀརི་བ་ོགཅིིག་ཐུབ་ལྟ་བུ་

ཞིིག་ཏུ་འིགྱུརི་བཞིིན་ཡིོད། ནུབ་ཕྱོོགས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམིས་ཀྱི་ིཕྱོ་ིདངོས་པོའི་ིཚོན་རིིག་

དརི་བ་དང་མིཉམི་དུ། མི་ིཡི་ིརིིགས་ཀྱིིས་བོད་ཀྱི་ིརིིག་གནས་ཀྱི་ིརིིན་ཐེང་རིིམི་བཞིིན་

མིངོན་གསལ་དུ་མིཐེོང་བཞིིན་ཡིོད། ད་ེལྟརི་ན་བོད་ཀྱི་ིརིིག་གནས་ཀྱི་ིརྒྱུན་སྐྱོོང་ཐུབ་

མིིན་ན་ིབོད་རིིགས་ཀྱི་ིཁ་ེཕོན་ཙོམི་དུ་མི་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་དང་འིཛིམི་གླིིང་ག་ིཕོན་བད་ེ

དང་འིབྲེལ་བའི་ིབྱ་གཞིག་རློབས་ཆོེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་བོད་མི་ིརྣམིས་ཀྱིིས་ཐེོག་མིརི་ངེས་

དགོས་པའི་ིགནས་འིགངས་ཆོེན་ཞིིག་ཡིིན། དེས་ན་བོད་ཀྱི་ིརིིག་གནས་ཀྱི་ིརྒྱུན་སྐྱོོང་

བ་ལ། བོད་ཀྱི་ིསྐད་དང་ཡི་ིགེའི་ིརྒྱུན་སྐྱོོང་བ་ལ་རིག་ལས་ཤེིང༌། ད་ེན་ིབོད་ཀྱི་ིསློོབ་

གས་ོལ་རིག་ལས་པ་དང༌། ད་ེན་ིབོད་ཀྱི་ིདག་ེརྒན་རྣམིས་ལ་རིག་ལས། དཔེརི་ན། 

སིལ་ཏོོག་ག་ིརྒྱུན་སྐྱོོང་བ་ལ་ཤེིང་སྡོོང་ལེགས་པརི་སྐྱོོང་དགོས་པ་དང༌། ད་ེཡིང་ཤེིང་

སྡོངོ་སྐྱོངོ་བ་ལ་མིཁས་པའི་ིམི་ིལ་རིག་ལས་པ་བཞིནི། བརྟོནེ་པ་བདོ་ཀྱི་ིརིིག་གནས་ན་ི

རྟོེན་བོད་ཀྱི་ིསྐད་དང་ཡི་ིག་ེལ་བརྟོེན་ཡིོད་པ་དང༌། ད་ེཡིང་བོད་ཀྱི་ིརིིག་གནས་འིཛིིན་

པའི་ིསྐྱོསེ་བུ་དམི་པ་དག་ེརྒན་ཚོད་ལྡན་རྣམིས་ལ་རིག་ལས་ས།ོ །དག་ེརྒན་གྱིསི་ཕྱོག་

ལས་གནང་བཞིིན་པའི་ིབོད་མི་ོཚོོས། གོང་དུ་བསྟེན་པའི་ིཀུན་སློོང་ཁྱིད་པརི་ཅིན་ཏོེ། 
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཁུརི་ཁྱིེརི་གྱི་ིབསམི་པའི་ིཀུན་ནས་བསློངས་ཏོ།ེ ཐེགོ་མིརི་བདོ་མི་ོཚོད་ལྡན་ཞིགི་བྱ་བ་

དང་ད་ེནས་དག་ེརྒན་ཚོད་ལྡན་ཞིིག་བྱ་རྒྱུ་ན།ི བོད་ཀྱི་ིསྐད་ཡིིག་བཟང་བོའི་ིརྒྱུན་སྐྱོོང་

ཐུབ་མིིན་ལ་ཐེད་ཀརི་འིབྲེལ་བ་དམི་པ་ོཡིོད། ད་ེཡིང་བོད་མི་ོཚོད་ལྡན་ཞིིག་བྱ་བ་ལ། 

ཡིིད་འིོངས་ལྟ་ན་སྡུག་པའིི་བུད་མིེད་ནི། །ལུས་དང་ཁ་ནས་དྲི་ཞིིམི་རིབ་ཏུ་

འིབྱུང༌། །གང་གིས་རིེག་ན་བད་ེབ་མིཆོོག་སྟེེརི་ཞིིང༌། །གླིིང་དེརི་བཀྲེེས་སྐོམི་མྱོ་ངན་

སལེ་བརི་བྱདེ། །བུད་མིདེ་སྐྱོནོ་ལྔ་སྤོངས་ཤེངི་ཡིནོ་ཏོན་ན།ི །རྣམི་པརི་བརྒྱད་དང་རིབ་

ཏུ་ལྡན་གྱུརི་བའི།ི །བཙུན་མི་ོརིནི་ཆོནེ་ཕུལ་བའི་ིའིགྲ་ོབ་ཀུན། །ཟག་མིདེ་བད་ེབ་ཆོ་ེལ་

སྤྱིོད་པརི་ཤེོག  ཅིེས་རྒྱལ་སྲིིད་སྣ་བདུན་དུ་བཙུན་མི་ོརིིན་པ་ོཆོ་ེཞིེས་བསྔགས་པ་ལྟ་

བུ་བྱུང་ན་རིབ། ད་ེལྟརི་མིིན་ནའིང༌། ལས་གཞི་ིགང་ལ་འིཕྲད་ཀྱིང༌། བསམི་པ་བཟང་

བ་ོབྱམིས་པ་དང་སྙིང་རྗེེའི་ིསེམིས་དང་ལྡན་པ། སྦྱོོརི་བ་ངག་འིཇིམི་ཞིིང་ལུས་ཟོརི་

ཡིང་ལ་བོད་ཀྱི་ིསྐད་དང་སྲིོལ་རྒྱུན་བཟང་བ་ོརྣམིས་མི་ཚོང་བ་མིེད་པརི་རིང་ག་ིལུས་

ངག་ཡིིད་གསུམི་གྱི་ིཆོ་ནས་ལེགས་པརི་གནས་ཡིོད་པ། མི་མིཐེའིང་གཞིན་གྱི་ིསྐྱོོན་

ཁ་ོནརི་རྟོགོ་པ་ཞིགི་མི་ཡིནི་པརི། རིང་ག་ིལུས་ངག་ཡིདི་གསུམི་ལ་གཙོང་དག་བྱདེ་པ་

ཞིིག་ཆོགས་ན། བོད་མི་ིརྣམིས་ཀྱི་ིརི་ེལྟོས་འིཆོའི་སའི་ིཨ་མི་བཟང་མི་ོཞིིག་ཏུ་འིགྱུརི་

བས། ད་ེལས་ལྷག་པརི་བདོ་ལ་བཀའི་དྲནི་སྐྱོངོ་རྒྱུ་མིདེ་སྙམི། དའེི་ིསྟེངེ་དུ་བདོ་མི་ོདག་ེ

རྒན་ཞིིག་ཡིིན་ན། གོང་དུ་བསྟེན་པའི་ིབོད་མི་ོཚོད་ལྡན་ཞིིག་ག་ིརྨོང་གཞིིའི་ིསྟེེང་ནས། 

ཆོེད་སྦྱོོང་ག་ིརིིག་གནས་ལ་ནང་བྱན་ཆུད་པ། གང་ལ་གང་འིཚོམི་གྱི་ིའིཆོད་ཉན་བྱེད་

པའི་ིཐེབས་ལ་མིཁས་པ་སོགས། དག་ེརྒན་གྱི་ིཐུན་མིོང་མི་ཡིིན་པའི་ིཡིོན་ཏོན་རྣམིས་

ཚོང་བའི་ིསྒེ་ོནས་དག་ེརྒན་གྱི་ིཉ་ིམི་རི་ེརིེའི་ིབྱ་གཞིག་ལ་འིབད་ན་བོད་ཀྱི་ིསྐད་ཡིིག་ལ་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ད་ེལས་ལྷག་པའི་ིཞིབས་ཏོགོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མིདེ་སྙམི། 

དིྲ་བ། དེང་སང་བུད་མིེད་རི་ེའིགས་རིང་ག་ིཕྲུ་གུ་སྐྱོེས་མི་ཐེག་གཞིན་གྱི་ིསྒེོརི་

ཁརི་འིཇིོག་པའིམི་ཡིང་ན་སྐོརི་ལམི་དུ་འིཇིོག་མིཁན་སོགས་ཡིོད་པ་དེརི་ཁྱིེད་ལ་

བསམི་ཚུལ་ཇི་ིའིདྲ་ཡིདོ། 

ལན། གལ་ཏོ་ེད་ེའིདྲའི་ིསྤྱིོད་ལམི་ངན་པ་ཡིོད་ན། བོད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚོོགས་དང་བོད་

མིིའིི་རྒྱུ་སྤུས་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་ཡི་ང་བའིི་མིཚོོན་རྟོགས་ཡིིན། སྤྱིིརི་སེམིས་ཅིན་དང་

སེམིས་མིེད་ཀྱི་ིཁྱིད་པརི་ན་ིམིཛིའི་བརྩོ་ེཡིོད་མིེད་ཀྱི་ིསྒེ་ོནས་འིཇིོག་དགོས་པརི་འིདོད་

ལ། མི་ིམི་ཟད་དུད་འིགྲ་ོསེམིས་ཅིན་གང་ཡིནི་ཡིང༌། རིང་ག་ིཕྲུ་གུ་ལ་བརྩོ་ེབ་ན་ིམིངནོ་

སུམི་ཚོད་མིརི་སྣང་བས། གནས་ཚུལ་དེས་བོད་ཀྱི་ིཁྱིད་ནོརི་གཅིིག་པུ་དད་པ་དང༌། 

བྱམིས་བརྩོ་ེདང༌། ཤེེས་རིབ་ཉམིས་པའི་ིཚོད་ཅིིག་མིཚོོན་གྱིིན་ཡིོད་པས། རིང་ཅིག་

བོད་མིི་ཚོང་མིས་བོད་ཀྱིི་རིིག་གནས་དམི་པའིི་རྒྱུན་སྐྱོོང་བ་ནི་རིང་གི་མིི་ཚོེའིི་རིིན་

ཐེང་གི་མིཆོོག་ཏུ་བརྩོིས་ཏོེ། རྣམི་པ་ཀུན་ཏུ་སྒེོ་གསུམི་གྱིི་འིབད་བརྩོོན་ལྷུརི་ལེན་

དགསོ་སྙམི་མི།ོ །

དིྲ་བ། ཁྱིིམི་བདག་མི་ཞིིག་ལ་མིཚོོན་ན་ཁྱིིམི་ཚོང་ག་ིསློོབ་གས་ོཇི་ིལྟརི་བསྐྱོང་

དགསོ། 

ལན། ཁྱིིམི་བདག་མི་ན་ིཁྱིིམི་གྱི་ིགཞི་ིམི་ཡིིན་པས་ཨ་ཕོ་དང་ཨ་མིའི་ིབསམི་

སྦྱོོརི་དང་ཡིོན་ཏོན་གྱི་ིཆོ་ེཆུང་གིས། རིང་ག་ིབྱིས་པ་དང་བཅིས་པའི་ིཁྱིིམི་ཚོང་གང་

བོའི་ིབསམི་པ་དང༌། སྤྱིོད་པ་སྟེ་ེམི་ིཚོེའི་ིདམིིགས་ཡུལ་དང་རིིན་ཐེང་ལྟ་ཚུལ་སོགས་

ཆོགས་པ་དང་ཆོགས་པརི་འིགྱུརི་བ་ལ་ཤེན་ཞུགས་ཆོེན་པ་ོཐེེབས་པ་ལ་ཁྱིིམི་ཚོང་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

སློོབ་གས་ོཟེརི་བརི་འིདོད་པས། མི་མིཛིངས་མིས་བུ་གས་ོབ་བཞིིན་ཞིེས་པའི་ིདཔེརི་

ལྟརི། མི་མིཛིངས་མི་ོཞིགི་བྱུང་ན། དསེ་བསམི་པའི་ིཁྱིེརི་ཕྱོགོས་དང༌། སྤྱིདོ་པའི་ིསྦྱོརོི་

བ་སྣ་ཚོོགས་ལ་བརྟོེན་ནས་ཁྱིིམི་མིི་ཐེམིས་ཅིད་ཀྱིི་བསམི་སྦྱོོརི་ལ་ཤེན་ཞུགས་ཏོེ། 

ཁྱིིམི་གྱི་ིསློོབ་གས་ོརིང་བཞིིན་གྱི་ིའིབྱུང་ངེས་ཡིིན། དེའི་ིཕྱོིརི། ཁྱིིམི་བདག་མི་ཞིིག་

གསི་ཁྱིམིི་ཚོང་སློབོ་གས་ོསྐརོི་གྱི་ིགཞུང་དནོ་མིང་བ་ོཞིགི་ཤེསེ་ན་རིབ། མི་ཤེསེ་ནའིང་

བདོ་ཀྱི་ིཨ་མི་བཟང་མི་ོཞིགི་ལ་དཔེརི་བཞིག་ནས། རིང་ག་ིསྒེ་ོགསུམི་གྱི་ིམི་ིལགེས་པ་

ཐེམིས་ཅིད་ཇི་ེཉུང་དུ་གཏོོང་བ་དང༌། བསམི་སྦྱོོརི་བཟང་བ་ོཐེམིས་ཅིད་ལེགས་པརི་

བསྐྱོངས་ན། རིབ་དང་འིབྲེལ་བའི་ིམི་ིརྣམིས་མི་ིཡི་རིབ་གས་ོསྐྱོོང་བྱ་བའི་ིརྨོང་གཞི་ི

བརྟོན་པ་ོའིཇིོག་ཐུབ་པས། གོང་དུ་བསྟེན་པའི་ིབོད་མི་ོམིཛིངས་མིའི་ིརྣམི་ཐེརི་སྐྱོོང་རྒྱུ་

སྟེ།ེ རིང་ག་ིལུས་ངག་ཡིིད་གསུམི་ལ་བྱ་ིདོརི་བྱེད་བཞིིན་རིང་ག་ིབྱིས་པ་དང་ཁྱིིམི་མི་ི

གཞིན་ལ་རིེ་བ་འིདོན་རྒྱུ་ནི་ཁྱིིམི་ཚོང་སློོབ་གསོ་སྐྱོོང་བའིི་འིགག་མིདོ་ཡིིན་པརི་

སམེིས། 

ལོྷོ་ནུབ་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

ཀརྨ་འིབུམ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། དངེ་ག་ིསྤྱི་ིཚོགོས་ཀྱི་ིགནས་བབ་དང་འིཚོརི་ལངོས་བྱུང་སའི་ིཁོརི་ཡུག་

བཅིས་ལ་བསྟུན་པའི་ིའིགོབྱསི་པརི་ཁྱིིམི་གྱི་ིསློབོ་གས་ོཇི་ིལྟརི་བྱདེ་དགསོ། 

ལན། གུས་པ་གཅིིག་ན་ཕྲུ་གུརི་སློོབ་གས་ོབྱེད་ཐེབས་ཀྱིི་གཞུང་ལུགས་ལ་

སློོབ་སྦྱོོང་མིེད་ཅིིང༌། གཉིས་ན་ཕྲུ་གུ་གས་ོབའི་ིལག་ལེན་གྱི་ིཉམིས་མྱོོང་དབེན་པའི་ི



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཁརི་དུས་ཀྱི་ིཆོ་ོབབ་ལ་ཉམིས་རྟོོགས་སད་པའི་ིརིིག་པ་ཅི་ིཡིང་མིེད་པས། དེའི་ིཐེད་དུ་

བླུན་སྤོོབས་ཐེོབ་པའི་ིལྟ་ཚུལ་འིདྲ་བཤེད་རྒྱུ་མིེད་མིོད། རྨོོངས་འིཆོརི་ལ་ཕུ་བོས་ནུ་

བོརི་བཏོམིས་ཤེིང་བསྟེན་པའི་ིམིདོརི། བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་རྩོེད་མིོརི་རིོལ་དུས་ནས་ཡིིག་

རྩོིས་སོགས་མིཛིངས་པའི་ིཁ་སྣོན་དང༌། ཕོ་ོརྩོལ་ལ་སོགས་དཔའི་བའི་ིཁ་སྣོན་དུ་འིགྲ་ོ

བ་ཞིེས་པ་སོགས་ལ་གཞིིགས་ན་བཙོན་པོའི་ིདུས་ཀྱིི་བྱིས་པའིི་སློོབ་གསོ་ལ་ཀུན་

སྤྱིོད་དང་བ་ོདང་ཡིོན་ཏོན་གཉིས་པརི་ངོས་འིཛིིན་ཡིོད་ལས་ཆོ།ེ དེས་ན་ད་ེན་ིཕྱོིས་ཀྱི་ི

ལམི་སྒྲོོན་དང་དཔ་ེཆོོས་རིིན་ཆོེན་སྤུངས། བེའུ་བུམི་སྔོན་པ་ོནས་ལམི་རིིམི་ཆོེན་མིོའི་ི

བརི་དང༌། ལྷག་པརི་དུ། དག་ེབཤེེས་པ་ོཏོ་ོབ་སོགས་བཀའི་གདམིས་ཀྱི་ིདག་ེབཤེེས་

ཚོོ་དང༌། ས་སྐྱོ་པཎ་ཆོེན་གཙོོས་པའིི་མིེས་པོ་གོང་མི་རྣམིས་ཀྱིིས་སློོབ་གསོའི་ི

དམིགིས་ཡུལ་དང་ཉངི་དགསོ་སུ་ཉརི་ཡིདོ་པས། ཁྱིིམི་རྒྱུད་ཀྱི་ིནོརི་བུ་རིནི་པ་ོཆོ་ེའིད་ི

དེང་གི་ཚོེ་ནའིང་དུས་བབ་དང་བསྟུན་ནས་འིཛིིན་ཐུབ་པ་ཡིིན་ན་ཡུན་དུ་ཕོན་པས་

ཤེིན་ཏུ་གལ་ཆོ་ེསྙམི། སྤྱིིརི་དེང་ག་ིཕྱོ་ིནང་ག་ིཁོརི་ཡུག་འིད་ིལྟ་བུརི་རྒྱུན་འིཛིིན་པ་

དཀའི་ཤེས་ཆོ་ེཡིང༌། མི་ིའིཆུགས་པ་གནད་ཀྱི་ིཁོང་གཟེརི་ལས། ནམི་བཞིག་ཕུགས་

སུ་དག་ེན་ལས་ཐེབས་ཡིིན། །ཞིེས་དང༌། བཏོམིས་ཤེིང་བསྟེན་པའི་ིམིདོརི༌། ཡུན་དུ་

ཕོན་པ་ན་ིདཀའི་ཡིང་བསློབ་ཅིེས་པའི་ིདགོངས་གཞིིའིང་འིད་ིཡིིན་པས། བློང་བརི་བྱ་

སྙམི། 



 62  

མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ནུབ་བྱེང་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

སྟག་ལྷོ་ཚེ་བརྟན་ལགསེ། 

དིྲ་བ། སྒྱུ་རྩོལ་གྱི་ིརིིག་གནས་སློོབ་པ་སྟེེ། དཔེརི་ན་རི་ིམི་ོའིབྲ་ིབ་སོགས་ལྟ་

བུརི་སྐྱོསེ་པ་དང་བུད་མིདེ་ལ་བཟང་ངན་དབྱ་ེབ་འིབྱདེ་རྒྱུ་ཡིདོ་དམི། 

ལན། ད་ེཡིང་བསྐལ་བ་ཡི་ཐེོག་ག་ིསྤྲ་མིིའི་ིདུས་རིབས་ནས་བཟུང་སྟེ།ེ སེམིས་

ཅིན་སྤྱིིའི་ིསྐྱོེས་ཁམིས་ཀྱི་ིཆོོས་ཉིད་དང་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱི་ིདབང་གིས་ཕོ་ོམི་ོམིཉམི་འིབྲེལ་

སྒེོས་མིིའིི་རིིགས་ཀྱིི་ཚོོགས་སྤྱིི་བྱུང་ལ། ཕོོ་རྣམིས་ཕྱོི་ལ་རྔོན་རྒྱག་ཏུ་འིགྲོ་ཞིིང་མིོ་

རྣམིས་ཁྱིིམི་དུ་བུ་ཕྲུག་གཉོརི་སྐྱོོང་དང་འིཚོ་ོབའི་ིཉེརི་མིཁ་ོབཟ་ོབའི་ིསྲིོལ་ཡིང་བྱུང༌། 

རིང་བྱུང་ག་ིཁོརི་ཡུག་དུ་ས་ཆོ་གང་ལ་གཅིན་གཟན་གཏུམི་པ་ོསོགས་ཀྱི་ིའིཇིིགས་པ་

ཡིོད་ན་རྔོན་པ་ཚོོས་དེའི་ིཕྱོོགས་ཀྱི་ིབྲག་ངོས་སོགས་སུ་གཅིན་གཟན་དེརི་འིདྲ་བའི་ིརི་ི

མི་ོའིབྲ་ིབ་དང༌། ལུང་བ་གང་དུ་ཤྭ་རྒོད་འིབྲོང་རྐྱེང་སོགས་མིང་ན་དེའི་ིཕྱོོགས་སུ་ཡིང་

ད་ེདག་ག་ིསྣང་བརྙིན་བྲིས་ཏོ་ེམི་ིརྣམིས་ལ་གསལ་འིདེབས་པརི་བྱེད་ཅིིང༌། བུད་མིེད་

རྣམིས་ཁྱིིམི་དུ་རྫོ་སྡོེརི་སོགས་བཟ་ོསྐབས་དེའི་ིསྟེེང་དུ་མིཛིེས་རྒྱན་གྱི་ིརི་ིམི་ོཔ་ཊ་སྣ་

ཚོོགས་འིབྲ་ིབརི་གྲགས་པའི་ིབཤེད་རྒྱུན་འིདིས་ཕོ་ོམི་ོགཉིས་ཀྱི་ིསྐྱོ་ེཁམིས་ཀྱི་ིཆོོས་

ཉདི་དང་མིཐུན་པའི་ིལས་བགསོ་བྱས་འིདུག་སྙམི། འིཚོ་ོབའི་ིཁྲོདོ་རི་ིམི་ོའིབྲ་ིབརི་ཕོ་ོམི་ོ

གཉིས་ལ་ཡིིད་གནད་ལ་གནས་མིིན་དང་ཞིིབ་ཚོགས་ཡིོད་མིེད་ཐེད་ནས་ཁྱིད་པརི་ཕྲ་

མི་ོཙོམི་ཡིོད་པརི་བཤེད་མིོད། ཁ་ོབོའི་ིམིཐེོང་སྣང་ལ་ད་ེན་ིམི་ིསྒེེརི་གྱི་ིཁྱིད་པརི་ཙོམི་

ལས་ཕོ་ོམིོའི་ིདབྱ་ེཁྱིད་དང་འིབྲེལ་བ་མིེད་པ་ན་ིདེང་ག་ིཆོ་ལ་ཐེོན་དང་ཐེོན་བཞིིན་པའི་ི

བུད་མིེད་སྒྱུ་རྩོལ་བ་རྣམིས་ཀྱི་ིབརྩོམིས་ཆོོས་དག་ལས་རི་སྤྲོད་བྱས་འིདུགབྱང་ཆུབ་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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སྒྲོོལ་མི་དང་བད་ེསྒྲོོན་སོགས་ཀྱིིས་མིཚོོན་པའི་ིབུད་མིེད་རི་ིམི་ོབའི་ིབརྩོམིས་ཆོོས་ལ་

རྒྱལ་ཁབ་ཕྱོ་ིནང་ག་ིལྟ་མིཁན་ཚོསོ་དགའི་བསུ་ཆོནེ་པ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་ད།ོ །ལྷག་པརི་དུ་

མིཛིེས་རྩོལ་གྱི་ིགྲུབ་ཆོ་གལ་ཆོེན་ཏོ་ེལག་ཤེེས་བཟ་ོརྩོལ་རིིགས་ལ་མིཁས་པའི་ིབུད་

མིེད་ན་ིཧོ་ཅིང་མིང་བ་ོཡིོད་ལ། འིཚོ་ོབའི་ིཁྲོོད་མིཛིེས་སྤྲོས་དང་གསརི་གཏོོད་གལ་

ཆོེན་མིང་བ་ོཡིང་བུད་མིེད་རྣམིས་ཀྱི་ིལག་ནས་ཐེོན་པ་ཤེ་སྟེག་རིེད། དཔེརི་ན་བལ་

རིས་དང་སྣམི་བུ་སོགས་འིཐེག་ཏོ་ེསྦྲེ་ནག་ག་ིཁྱིིམི་གཞིིས་དང་གྱིོན་ཆོས་རྒྱན་སྤྲོས་

སགོས་འིཚོ་ོབའི་ིཁོརི་ཡུག་ག་ིམིཛིསེ་པ་མི་ལུས་བསྐྲུན་ཅིངི༌། པགས་རིགིས་ལ་ལས་

སྣོན་བྱས་ཏོེ་སློོག་པ་དང་སྣོད་ཆོས་སོགས་འིཚོོ་བའིི་ཉེརི་མིཁོའི་ིརིིགས་ཕུན་སུམི་

ཚོོགས་པ་གསརི་བཏོོད་བྱས་ཡིོད་པ་ནི་མིིག་མིཐེོང་ལག་ཟིན་གྱིི་གནས་ཚུལ་ཅིིག་

རིེད། སྤྱིིརི་སྒྱུ་རྩོལ་ཞིེས་བརྗེོད་ཚོ་ེཁྱིབ་ཧོ་ཅིང་ཆོ་ེསྟེ་ེདེརི་བཟ་ོརིིག་པའི་ིཁྱིབ་ཁོངས་

ཧྲིིལ་བ་ོའིདུས་ཆོོགརིང་རིེའི་ིསྲིོལ་རྒྱུན་དུ་བཟ་ོརིིག་པ་ལ་ལུས་བཟ་ོདང་ངག་བཟ་ོཡིིད་

བཟ་ོགསུམི་དུ་དབྱ་ེབ་ན་ིདངེ་ག་ིཆོ་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའིི་ིསྟེངེ་ཚོད་ལྡན་དུ་བརྩོ་ིབའི་ིསྒྱུ་རྩོལ་གྱི་ི

རིགིས་བགརི་སྟེངས་དང་ཀུན་ནས་མིཐུན་པ་སྟེ།ེ སྐད་ཅིགི་སྐད་ཅིགི་ལ་འིཇིགི་པའི་ིང་ོ

བོ་ཅིན་ནམི་དུས་ཚོོད་ཀྱིི་འིགྲོས་དང་བསྟུན་པའིི་སྒྱུ་རྩོལ་ཏོེ་རིོལ་མིོ་དང་སྙན་ངག་

སོགས་དང༌། གཅིིག་ལ་གཅིིག་རྟོེན་གྱི་ིང་ོབ་ོཅིན་གྱི་ིབརི་སྟེོང་ག་ིསྒྱུ་རྩོལ་ཏོ་ེརི་ིམི་ོདང་

འིབུརི་བརྙིན་སོགས། འིཇིིག་ཅིིང་རྟོག་པ་ཅིིག་ཅིརི་དུ་གནས་པའི་ིསྲིིད་པའི་ིསྒྱུ་རྩོལ་ཏོ་ེ

གླིགོ་བརྙིན་དང་ཟླསོ་གརི་སགོས་ལྟ་བུའི།ོ །

དསེ་ན་ད་ེལྟ་བུའི་ིསྒེ་ོགསུམི་བཟ་ོརིགི་པའི་ིཁངོས་སུ་གཏོགོས་པའི་ིརི་ིམི་ོསྒྱུ་རྩོལ་

ན་ིམིའིི་ིབསམི་བློའོི་ིངལ་རྩོལོ་གྱི་ིནུས་པ་དམིགིས་གསལ་དུ་རྩོལ་འིདནོ་བྱདེ་པའི་ིརིགི་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

གནས་སྣ་ཅིིག་ཡིིན་ལ། མི་ིརྣམིས་སེམིས་ཅིན་གཞིན་དག་ལས་ཁྱིད་དུ་འིཕོགས་པའི་ི

དཔང་རྟོགས་གཙོ་ོབའོིང་ཡིནི། སྒྱུ་རྩོལ་གྱི་ིབྱདེ་ནུས་གཙོ་ོབ་ོན་ིལུས་ངག་ཡིདི་གསུམི་

གྱི་ིའིཕྲ་ོབསྡུའི་ིནུས་པ་ཁྱིད་པརི་ཅིན་ལ་བརྟོེན་ཏོ་ེཡིིད་ཀྱི་ིའིཆོརི་སྒེ་ོསྐྱོེན་པ་ོགང་ཞིིག་

གཞིན་རྣམིས་ལ་གསལ་བསྒྲོགས་བྱེད་པའི་ིབརྡ་བྱེད་ཀྱི་ིནུས་པ་ཅིན་ཞིིག་དང་ཡིང་ན་

མིིའི་ིརིིགས་ཀྱི་ིསྐད་ཆོའི་ིནུས་པ་ལས་རིིང་དུ་བརྒལ་བའི་ིཚོད་མིཐེོའི་ིསྐད་བརྡ་རིིགས་

ད་ེརིེད། དཔེརི་ན་མི་ིརྣམིས་ངུ་བའི་ིགནས་སྐབས་སུ་ཡིང་ད་ེལ་འིབྱུང་ཁམིས་མི་ིའིདྲ་

བའིི་དབང་གིས་ཉམིས་འིགྱུརི་དང་སྐད་གདངས་མིི་འིདྲ་བ་དུ་མི་ཞིིག་སྣང་སྲིིད་པ་

བཞིིན་སྒྱུ་རྩོལ་གྱིི་མིངོན་སྟེངས་ཡིང་དེ་བཞིིན་མིང་ལ། མིི་ཡུལ་གྱིི་བདེ་སྡུག་སྣ་

ཚོོགས་ཀྱི་ིདབང་གིས་ཡིིད་ལ་བཞིག་པའི་ིའིཆོརི་སྒེ་ོསྐྱོེན་པ་ོགང་ཞིིག་གཞིན་ལ་ཤེེས་

པརི་བྱ་ཕྱོིརི་སྒེ་ོགསུམི་གང་རུང་ག་ིལམི་ནས་ཡིིད་འིགྱུརི་རིམི་བསམི་བློ་ོམིཚོོན་པརི་

བྱེད་པའི་ིརྩོལ་ནུས་ད་ེའིདྲ་ལྡན་པ་མི་ཟད། བསམི་བློོའི་ིརྨོང་གཞི་ིན་ིཐེོས་མིང་བརྩོོན་

ཞིངི་དམི་ཚོགི་སྡོམོི་གནས་ཤེངི༌། །མིཆོདོ་དང་སྦྱོནི་པོའི་ིབྱང་ཆུབ་སེམིས་ལྡན་པ། །བློ་ོ

ལྡན་བཟ་ོཡི་ིགནས་ལ་མིཁས་ཤེངི་དུལ། །ཞིསེ་བྱམིས་དང་སྙངི་རྗེ་ེལས་འིཁྲུངས་པའི་ི

མིཛིེས་པ་ཞིིག་ཡིིན་དགོས་ཤེིང༌། ད་ེའིདྲ་ཡིིན་ན་ད་བཟོད་མིིའི་ིརིིགས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚོོགས་

ལགེས་ལམི་དུ་འིདྲནེ་པའི་ིསྒྱུ་རྩོལ་གྱི་ིདམིགིས་ཡུལ་འིགྲུབ་ངསེ་ཡིནི་པ་རིདེ། སྒྱུ་རྩོལ་

རིིགས་ཀྱི་ིཤེེས་བྱའིམི་བཟོའི་ིགནས་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེད་པ་ན་ིརིིག་གནས་གཞིན་དག་

སྦྱོོང་བ་དང་མིཚུངས་ཏོ་ེལྷན་སྐྱོེས་ཀྱི་ིཤེེས་རིབ་ཡིག་པ་ོཡིོད་པ་གཞིིརི་བྱས་ཐེོག་སློོབ་

གསོའི་ིཁོརི་ཡུག་དང་མིཐུན་རྐྱེེན་ཡིག་པ་ོཞིིག་འིཕྲད་པ་ཡིིན་ན། ཆོེད་ལས་ལ་བྱང་

ཚོད་མིཐེ་ོཞིངི་རིགི་གནས་བློ་ོསྦྱོངོ་ལགེས་པའི་ིསྒྱུ་རྩོལ་བ་འིབྱུང་ངསེ་ལ། དཔེརི་ན་ཆུ་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ལུད་དྲ་ོགཤེེརི་འིཛིོམིས་པའི་ིས་གཤེིན་ལ་འིབྲུ་རིིགས་གང་བཏོབ་ཀྱིང་སྐྱོེས་ལེགས་

པ་ོཡིོང་ངེས་པ་བཞིིན་རི་ིམི་ོསོགས་སྒྱུ་རྩོལ་རིིགས་གང་ལ་བསློབ་ཀྱིང་གཙོ་ོབ་ོན་ིསྤྱི་ི

ཚོོགས་དང་སློོབ་གསོའི་ིཁོརི་ཡུག་ཡིག་པོ་ཡིོད་མིེད་ལ་རིག་ལས་པ་མི་གཏོོགས་

ལུས་རྟོེན་གྱི་ིཆོ་ནས་སྐྱོེས་པ་དང་བུད་མིེད་གཉིས་ལ་མིཆོོག་དམིན་གྱི་ིཁྱིད་པརི་གང་

ཡིང་ཡིདོ་པརི་མི་མིཐེངོ་ང༌ོ། །

ཀྲུང་དབྱེང་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

ཚེ་དབང་ལྷོ་མོ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། གྲངོ་ཁྱིརེི་དུ་ཕྱོག་ལས་གནང་བཞིནི་པའི་ིབདོ་མི་ོཚོསོ་བྱསི་པའི་ིཁྱིམིི་གྱི་ི

སློབོ་གས་ོདང་སྐད་ཡིགི་སློབོ་གས་ོགཉིས་ཇི་ིལྟརི་བསྐྱོང་དགསོ། 

ལན། ༡བྱིས་པའི་ིཁྱིིམི་གྱི་ིསློོབ་གས་ོན་ིགཙོ་ོབ་ོབོད་མི་ིརིིགས་ཀྱི་ིཡུལ་སྲིོལ་

གོམིས་གཤེིས་ལུགས་དང་ཡི་རིབས་ཚུལ་ལྡན་གྱི་ིཀུན་སྤྱིོད་སློོབ་གས་ོདག་ལ་ངོས་

འིཛིིན་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད། ༢སྐད་ཡིིག་སློོབ་གས་ོན་ིཅི་ིཐུབ་ཀྱིིས་རིང་མི་ིརིིགས་ཀྱི་ིསྐད་

ཀྱི་ིཐེགོ་ནས་ཁ་བརྡ་གླིེང་མིལོ་བྱེད་རྒྱུ་དེའི།ོ །

མཚ་ོསྔོོན་གསོེ་རིག་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་རབ་འིབྱེམསེ་པ་ 

བོད་གཞུག་སིྐྱིད་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཁྱིེད་རིང་གི་ཉམིས་མྱོོང་ལྟརི་ན་བོད་མིོ་ཚོོས་སློོབ་གྲྭ་ཆོེ་འིབྲིང་ཆུང་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

གསུམི་དུ་སློབོ་གཉེརི་བྱདེ་ཀྱིནི་པའི་ིསྐབས་མིཉམི་འིཇིགོ་བྱེད་དགསོ་ས་གང་ཡིདོ། 

ལན། ང་རིང་ད་བརི་དུ་སློོབ་གྲྭ་འིགྲིམི་པའི་ིརི་ེསྐྱོིད་རི་ེསྡུག་ག་ིབརྒྱུད་རིིམི་ཁྲོོད། 

ངས་བསམི་ན་བོད་མི་ོཞིིག་ལ་མིཚོོན་ན་ཆུང་དུས་ནས་མི་ིརིང་བཀུརི་ཅིན་ཞིིག་དང་

ཡིིད་ཆོེས་ཡིོད་མིཁན་ཞིིག་ཏུ་འིགྱུརི་བ་ནི་ཨང་དང་བོ་རིེད། གཅིིག་ནས་མིི་རིང་

བཀུརི་ཅིན་ཞིིག་གིས་ཡིང་རིང་ཉིད་ལའིང་འིོད་སྣང་ཡིོད་པ་རི་སྤྲོད་བྱེད་ངེས་ཡིིན་ལ། 

རིང་གིས་རིང་ཉིད་རི་སྤྲོད་བྱེད་པའིི་བརྒྱུད་རིིམི་ཁྲོོད་ཡིིད་ཆོེས་དང་སྤོོབས་པ། རྨོི་

ལམི་སོགས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ངང་ངམི་ཤུགས་ཀྱིིས་དེད་ཡིོང་བའི་ིཁྱིེད་ལ་རིང་ཉིད་མི་ིཞིིག་

ཡིིན་པའིི་ང་རྒྱལ་དང་ཕུགས་བསམི་ཡིང་ཡིོད་སྲིིད་པ་ཡིིན། དེ་མིིན་རིང་ཉིད་ཀྱིི་

དགའི་ཕྱོོགས་དང་འིབྲེལ་ཏོ་ེཕུགས་བསམི་ལ་བསམི་གཞིིགས་གཏོོང་རྒྱུ་ན་ིགནད་ཀ་

གཉིས་པ་རིེད་འིདོད། མི་ིན་ིམི་གཞི་ིའིགྱུརི་བ་དང་ནུས་སྟེོབས་ཕུན་སུམི་ཚོོགས་པའི་ི

སྲིོག་ལྡན་ཞིིག་ཡིིན་པའི་ིཆོ་ནས་རིང་ཉིད་གང་ཞིིག་ལ་དགའི་བ་དང་ཅི་ིཞིིག་བསྒྲུབ་

འིདོད་པ་སོགས་ཀྱི་ིདོན་ན་ིསྣ་ཚོོགས་ཚོོགས་ཤེིག་ཡིིན་ཏུ་མིཆོིས་ཀྱིང་ད་ེལས་ཀྱིང་

རིང་ཉིད་ཆོེས་དགའི་བ་དང་རིང་ཉིད་ཀྱི་ིཆོེས་བསྒྲུབ་འིདོད་པ་ཅི་ིཡིིན་པ་གསལ་བོརི་

རྟོོགས་དགོས་པ་ད་ེརིེད། ངས་བསམི་ན་བོད་མི་ོསུ་ལ་མིཚོོན་ནའིང་སློོབ་གས་ོམྱོངས་

པ་ནི་ཟླ་ཕོོགས་ཡིོད་པའིི་བྱ་བ་ཅིི་རིིགས་ཡིིན་ཡིང་ལས་འིདོད་པ་དང་ལས་བྱེད་པ་

ཞིགི་ལ་གཉནེ་བསྒྲོགིས་པ་ཙོམི་ན་ིཁ་ོམི་ོཚོསོ་ཕུགས་བསམི་དང་རྨོ་ིལམི་ཁ་ོན་རིདེ་མི་ི

འིདོད། ཕོོ་མིོ་གཉིས་ཀྱིི་རིིགས་མིི་འིདྲ་བའིི་ཐེད་ནས་ཕྱོོགས་མིང་བོ་ནས་བཤེད་

ཡིམིས་མིང་དུ་ཡིདོ་ལ། ལྷག་པརི་དུ་སྐད་ཆོ་འིད་ིའིདྲ་ཞིགི་ཡིདོ། སྐྱོདེ་མི་ཚོ་ོཆུང་དུས་

སྐྱོེས་པ་ལས་སློོབ་སྦྱོོང་བཟང་ཡིང་ནརི་སོན་དུས་སྐྱོེས་པའིི་དོ་ཟླརི་ཡིོང་ནི་མི་རིེད་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཅིེས་པ་ད་ེརིེད། ད་ེན་ིབོད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚོོགས་ཁོརི་ཡུག་ཏུ་བཤེད་ཡིམིས་ད་ེའིདྲ་ཞིིག་ཡིིན་

སོང་བ་མི་གཏོོགས་སུ་དང་གང་གིས་ཀྱིང་རྒྱུ་མིཚོན་དང་བཅིས་ཏོ་ེརི་སྤྲོད་བྱས་མིེད་

པ་རིེད། དེ་བས་ང་ཚོོས་སྔརི་བཞིིན་ཡིིད་ཆོེས་བྱས་ཆོོག་པ་ནི་ཡིོན་ཏོན་མི་ལུས་

བརྩོོན་འིགྲུས་རྗེེས་སུ་འིགྲ་ོཟེརི་བའི་ིརིིགས་རུས་དང་ལ་ོཚོོད་སོགས་ཀྱི་ིདབྱ་ེབ་མིེད་

པའི་ིལེགས་བཤེད་རྨོ་མིེད་པ་འིད་ིབློོརི་ངེས་ནས་རིང་ག་ིམི་ིཚོེའི་ིལྟ་ཚུལ་དང༌། རིིན་

ཐེང་ག་ིལྟ་ཚུལ། བརྩོ་ེདུང་ག་ིལྟ་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ིཕྱོོགས་དང་བསྡོོངས་ཏོེ། མིདུན་དུ་

བསྐྱོོད་དགོས་པ་སོགས་ན་ིསློོབ་གྲྭ་ཆོ་ེའིབྲིང་ཆུང་གསུམི་གྱི་ིབོད་མི་ོཚོོའི་ིསྤྱིིའི་ིཆོ་ནས་

མིཉམི་འིཇིགོ་དགསོ་པ་དག་རིདེ་འིདདོ། 



 68  

བདོ་མོའོ་ིལོ་ོརྒྱུསོ། 

འིདས་སོང་ག་ིརྒྱལ་ཕོམི་གྱིིས་ང་ལ་མིདུན་སྐྱོོད་ཀྱི་ིསྤོོབས་པ་དང་སྙིང་སྟེོབས་

བསྩལ་ལ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིགཡིོན་ལྷུང་གིས་ང་ལ་ཡིིད་ཆོེས་དང་དཀའི་སྡུག་ག་ིགཡིང་

གཟརི་ལ་གདོང་གཏོོད་པའི་ིགཏོན་ཚུགས་ཀྱི་ིརིང་གཤེིས་བསློབ། རྒྱལ་མི་ོཁྲོ་ིམི་ལོད་

ཀྱིི་ཡིིད་བྱུས་བློོ་བཀོད་ཀྱིིས་ང་ལ་བསམི་བློོའི་ིརྒྱགས་ཕྱོེ་དང་བསམི་པའིི་རུམི་བྲོ་

བསྒྲོིགས། འིད་ིལྟརི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིལྕགས་ཐེག་ལ་འིཁྱུད་ད་ེམི་ཡུམི་འིབྲ་ོབཟའི་ིསྲིིད་སྐྱོོང་

ག་ིསྙངི་སྟེབོས་ཐེགོས་ཏོ་ེཞིགོས་པའི་ིསྐྱོ་རིངེས་ཤེགི་བསུ་བཞིནི་ཡིདོ། 

ཅིསེ་ཉསི་སྟེངོ་དགུ་ལའོི་ིཟླ་ལྔ་བརི་ནུབ་བྱང་མི་ིརིགིས་སློབོ་ཆོནེ་ནས།
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ནུབ་བྱེང་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

དོར་ཞིི་ཚང་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཆོོས་ལུགས་ཀྱི་ིནང་ག་ིམི་གྱུརི་སེམིས་ཅིན་ཐེམིས་ཅིད་ཅིེས་པརི་ག་ོབ་

ཇི་ིལྟརི་ལེན་དགོས། ནང་བསྟེན་ཆོོས་ལུགས་ཀྱི་ིགཞུང་དུ་སྐྱོེས་མི་ཚོོརི་ལྟ་ཚུལ་ཅི་ི

འིདྲ་ཡིདོ། 

ལན། མི་གྱུརི་སེམིས་ཅིན་ཐེམིས་ཅིད་ཅིསེ་པ་ན།ི སམེིས་ཅིན་ཐེམིས་ཅིད་རིང་

ག་ིདྲིན་ཅིན་གྱི་ིཕོ་མི་ཡིིན། ཞིེས་པའི་ིདོན་ཡིིན། སེམིས་ཅིན་ཞིེས་པ་འིཁོརི་བ་རིིགས་

དྲུག་ག་ིསེམིས་ཅིན་ལྷ་ལྷ་མིིན། དམྱོལ་བ། ཡི་ིདྭགས། དུད་འིགྲ་ོདང་བཅིས་པརི་ག་ོ

དགོས། མི་ིཙོམི་ལ་ཟེརི་བ་མིིན། སེམིས་ཅིན་ཐེམིས་ཅིད་ཕོ་མིརི་གྱུརི་བའི་ིརྒྱུ་མིཚོན་

ན།ི རྫུས་སྐྱོེས་ཀྱི་ིལྷ་དང་དྲོད་གཤེེརི་ལས་སྐྱོེས་པའི་ིསྲིིན་བུ་ཕྲ་མི་ོམི་གཏོོགས་མིངལ་

སྐྱོེས་ཀྱི་ིམི་ིདང་སྒེོང་སྐྱོེས་ཀྱི་ིབྱ་བྱིའུ་རིིགས་གང་ཡིང་སྐྱོ་ེབ་རི་ེབློངས་ན་ཕོ་མི་རི་ེངེས་

ཅིན་དུ་ཡིོད། སེམིས་ཅིད་གང་ཡིང་འིཁོརི་བརི་སྐྱོེས་པ་ལ་ཡི་མིཐེའི་འིམི་ཐེོག་མི་མིེད་

པས། སྐྱོ་ེབ་ཅི་ིཙོམི་བློངས་ན་ཕོ་མི་ད་ེཙོམི་ཡིོད། སྐྱོ་ེབ་བློངས་པ་ལ་གྲངས་མིེད་པས་

ཕོ་མི་ཡིང་གྲངས་མིེད། སྔརི་མིདེ་ཀྱི་ིསེམིས་ཅིན་གསརི་སྐྱོསེ་མིདེ་པས། སམེིས་ཅིན་

གྱི་ིསྤྱི་ིགྲངས་ལ་འིཕྲ་ིརྒྱུ་ཡིོད་ལ་སྣོན་རྒྱུ་མིེད་པས་སེམིས་ཅིན་གང་ཡིང་སྐྱོ་ེབ་བློངས་

པའི་ིགྲངས་ལ་བསམི་ན། སམེིས་ཅིན་གང་ཡིང་ཕོན་ཚུལ་གཅིགི་གསི་གཅིགི་ལ་ཕོ་མི་

དང་བུ་ཕྲུག་ཏུ་མི་གྱུརི་བ་གཅིིག་ཀྱིང་མིེད་པའི་ིཚོོད་དུ་སྣང་ལ། འིཇིིག་རྟོེན་ན་དྲིན་ཆོ་ེ
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

བ་དང་བརྩོ་ེགདུང་ཟབ་པ་ཕོ་མི་ལས་ལྷག་མིདེ། ཕོ་མི་གཉིས་ཀྱི་ིནང་ནས་ཀྱིང་ཟླ་དགུ་

ཞིག་བཅུ་རིང་ག་ིལུས་ཀྱི་ིཤེ་ཁྲོག་དྲོད་གསུམི་གྱིིས་བསྐྱོེད་པ་དང༌། ཤེ་ལོག་སེམིས་

མིདེ་ཀྱི་ིབྱསི་པ་ཞིགི་རུམི་དུ་བཟུང་ནས་ལུས་དྲདོ་ཀྱིསི་བསྐྱོང་ཞིངི་ནུ་ཞིསོ་གསསོ་པ་

དང་བུ་ཕྲུག་ལ་བརྩོ་ེཞིེན་ཆོ་ེབ་སོགས་ཀྱི་ིཆོ་ནས་ཕོ་ལས་མི་ལྷག་པརི་དྲིན་ཆོ་ེབས། 

མི་གཙོ་ོབོརི་བཟུང་ནས་མི་གྱུརི་སེམིས་ཅིན་ཐེམིས་ཅིད་ཟེརི་བ་རིེད། སེམིས་ཅིན་

ཐེམིས་ཅིད་རིང་ག་ིཨ་མི་བྱས་མྱོངོ་བས་མིརི་ཤེསེ། དྲནི་དྲན་པ། དྲནི་གཟ་ོབ་ཐེགེ་ཆོནེ་

སེམིས་བསྐྱོེད་ཀྱི་ིགཞི་ིརྩོ་ཡིིན། བསམི་པ་ད་ེམིེད་ན། ཐེེག་ཆོེན་ཆོོས་ལུགས་ཀྱི་ིཆོོས་

པའི་ིགྲལ་དུ་མི་ིཆུད། ཆོསོ་བྱས་པའི་ིག་ོམི་ིཆོདོ། ད་ེལས་སངས་རྒྱས་ཆོསོ་ལུགས་ཀྱི་ི

རིང་བཞིནི་ཡིང་ཤེསེ་ཐུབ། 

ནང་བསྟེན་ཆོོས་ལུགས་ཀྱི་ིགཞུང་དུ་བུད་མིེད་ལ་ལྟ་ཚུལ་ནི། མིད་ོལུགས་དང་

སྔགས་ལུགས་གཉིས་མི་ིའིདྲ། མིད་ོལུགས་ལ་སྐྱོེས་པ་དང་བུད་མིེད་ཀྱི་ིལུས་རྟོེན་ལ་

མིཆོོག་དམིན་གྱི་ིཁྱིད་པརི་ཡིོད་ཅིིང་བུད་མིེད་ཀྱི་ིལུས་ཀྱིིས་འིཚོང་མི་ིརྒྱ་ཟེརི་བ་དང༌། 

སྟེོན་པས་རིང་ག་ིམི་ཡིརི་སྐྱོེས་དགུའི་ིབདག་མི་ོདང༌། ཁྱིིམི་ན་གནས་པའི་ིསྐབས་ཀྱི་ི

བཙུན་མི་ོགྲགས་འིཛིིན་མི་གཉིས་རིབ་བྱུང་བསྙེན་རྫོོགས་བསྒྲུབས་པས་བསྟེན་པའི་ི

གནས་ཚོད་ལ་ོསྟེངོ་ཇི་ེཐུང་དུ་སངོ་བ་སགོས་ཀྱི་ིབཤེད་ཚུལ་ཡིདོ། སྔགས་ལུགས་ལ། 

ཆོོས་སྒྲུབ་པའི་ིལུས་རྟོེན་ལ་ཕོ་ོམི་ོདང་མིཆོོག་དམིན་གྱི་ིཁྱིད་པརི་མིེད། བློ་མི་ཡི་ིདམི་

ཆོོས་སྐྱོོང་ནང་ན་ཕོ་ོམི་ོགཉིས་ཀ་ཡིོད། ཆོོས་རྒྱུད་ཀྱི་ིབློ་མི་ནང་ན་ཀླུའི་ིརྣལ་འིབྱོརི་མི་

དང༌། མིཁའི་འིགྲ་ོམི་སུ་ཁ་སདིྡྷི།ི ནུ་གུ་མི། མི་ཅིགི་ལབ་ཀྱི་ིསྒྲོལོ་མི་སགོས་དང༌། ཡི་ི

དམི་ནང་ན། རྗེ་ེབཙུན་སྒྲོལོ་མི། མིཁའི་སྤྱིདོ་མི། རིགི་བྱདེ་མི། འིདོ་ཟརེི་ཅིན་མི། ཤེེརི་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཕྱོནི་མི། རྣམི་རྒྱལ་མི། གདུགས་དཀརི། དབྱངས་ཅིན་མི། ནརོི་སྦྱོནི་མི་སགོས་དང༌། 

ཆོསོ་སྐྱོངོ་ནང་ན། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མི།ོ རིལ་གཅིགི་མི། ཚོ་ེརིངི་མི་མིཆོདེ་ལྔ། བརྟོན་མི་

བཅུ་གཉིས་སོགས་མི་ོལྷ་མིང་དུ་ཡིོད། ཕོ་ོལྷ་དང་མི་ོལྷ་ལ་མིཆོོག་དམིན་གྱི་ིཁྱིད་པརི་

མིེད། སྤྲུལ་སྐུ་ནང་ན་ཡིང་རྡོ་རྗེེ་ཕོག་མིོ་དང་ཨ་མིདོའི་ིགུང་རུ་མིཁའི་འིགྲ་ོམི་ལྟ་བུ་

སོགས་ཡིོད་ལ། སྔགས་ཀྱི་ིསྡོོམི་པའི་ིནང་ན། བུད་མིེད་སྨད་པ་མི་ིབྱ་ཞིིང༌། ཞིེས་

གསུངས་ཡིོད། ད་ེན་ིསྔགས་ལུགས་ལ་ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་ཡིིན་པའི་ིརྟོགས་ཡིིན། བོད་

རྒྱུད་ནང་བསྟེན་ན་ིསྔགས་ཀྱི་ིཉམིས་ལེན་གཙོ་ོབ་ོཡིིན་པས། བུད་མིེད་ལ་མིཐེོང་ཆུང་

བྱེད་པ་དང༌། བུ་ཕྲུག་ནང་དུ་བུ་དང་བུ་མི་ོལ་མིཆོོག་དམིན་གྱི་ིཁྱིད་པརི་བཏོོད་པའི་ི

སྲིལོ་ངན་ད་ེའིདྲ་མིདེ་ད།ོ །

སྦྲང་ཆེར་རོྩོམ་སིྒྲིག་ཁང་གི་གཙ་ོསིྒྲིག་པ་ 

ཟླ་བ་བློོ་གོྲོསེ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཁྱིེད་རིང་གི་དགོངས་པ་ལྟརི་ན་བོད་མིོ་མིཛིངས་མི་ཞིིག་ལ་འིཛིོམི་

དགསོ་པའི་ིཆོ་རྐྱེེན་གང་དག་ཡིདོ། 

ལན། སྤྱིིརི་མིི་མི་ོཞིིག་ལ་འིཛིོམི་དགོས་པའིི་ཡིོན་ཏོན་རྣམིས་བོད་མི་ོརྣམིས་

ལའིང་དགོས་པའི་ིབློང་བྱ་འིདོན་དགོས་ལ། རིང་ཉིད་མིཛིངས་མི་ཞིིག་ཏུ་འིགྱུརི་ཨ་ེ

ཐུབ་ད་ེཕོལ་ཆོརེི་རིང་ཉདི་ཀྱིསི་ཐེག་གཅིདོ་བྱདེ་དགསོ་པ་ཡིནི། ཡིང་ཡིང་སྦྱོངས་པའི་ི

བློ་ོརིིག་གསལ་པོས་ཚོ་ེགང་མིཁ་ོབའི་ིཡིོན་ཏོན་བསྟུན་པ་ཆོེརི་སྐྱོེད་ཀྱིིས་རིང་རྒྱུད་ལ་

ཞིོག་པ་གལ་ཆོེ། མིཁས་མི་མིིན་ན་མིཛིངས་མི་ཡིོང་ཐེབས་མིེད་པས་རིིག་གནས་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཡིོན་ཏོན་ལ་མིཁས་པརི་སྦྱོང་དགོས། རིིག་གནས་ལ་མིཁས་པ་ཁ་ོནས་འིཇིིག་རྟོེན་

དོན་བྱ་མིཐེའི་དག་འིགྲུབ་པ་དཀའི་ཕྱོིརི་སྤྱི་ིཚོོགས་འིཚོ་ོབ་ལས་མིཁ་ོམིཁ་ོཐེམིས་ཅིད་

ལ་མྱོོང་འིདོན་བྱས་ཏོ་ེནང་བྱན་ཆུད་པ་བྱེད་དགོས། རིིག་པ་དཔ་ེཐེོག་ལུས་པས་ལག་

ལེན་དཀའི་བ་དང༌། མྱོོང་འིདོན་མིེད་པའི་ིརིིག་པ་ན་ིསྣ་ལ་ོམི་ིའིགྲ་ོབའི་ིགཡུ་གུ་བཞིིན་

བེད་མི་ིཆོོད། གཡིམི་ལ་རྒྱུག་མིཁན་ཞིིག་ཏུ་མི་ིའིགྱུརི་ཆོེད་རིང་རྐྱེ་ཕོེརི་བའི་ིབསམི་

གཞིིག་གི་ནུས་པ་མིཁོ་ཞིིང༌། རིིག་གནས་གསརི་རྙིིང་གི་ཤེེས་བྱ་མིང་བོ་རྒྱུད་ལ་

འིབྱོརི་ཡིོད་པ་དང༌། ལྷོད་མིེད་ཀྱི་ིབརྩོོན་པ་ཡིོད་པ། ཉམིས་མིེད་ཀྱི་ིསྤོོབས་སེམིས་

བདགོ་པ། དངེ་རིབས་ཀྱི་ིབསམི་བློ་ོམིངའི་བ། མི་ོསྨན་ཕོལ་བའི་ིསྐྱོནོ་རྣམིས་སྤོངས་པ། 

གཞིན་ཕོན་ལྷག་བསམི་མིཆོསི་པ། སྤྱི་ིདནོ་ལ་སྤྲ་ོབས་བཏོགེས་པ་བཅིས་ཀྱི་ིཡིནོ་ཏོན་

ལྡན་དགོས་པརི་སྙམི། མིདོརི་ན་ཕོ་མི་ལ་ལྟོས་པས་ཞིབས་ཏོོག་སྲི་ིཞུ་བློ་མིེད་སྒྲུབ་

མིཁན་གྱི་ིབུ་མི་ོདྲིན་ལན་ཨ་ེའིཁོརི་ལ་ལན་མིཁན་ཞིིག་དང༌། བཟའི་ཟླའི་ིངོས་ནས་བློ་ོ

དཀརི་སེམིས་བཟང་དང་མིཛིའི་གཅུགས་འིགྱུརི་མིེད་ཀྱི་ིཁྱི་ོམི་ོཞིིག་ཡིིན་དགོས་པ་

དང༌། བུ་ཕྲུག་དག་ག་ིཐེད་ནས་གཅིསེ་སམེིས་རྒྱ་མིཚོའོི་ིཀློངོ་ནས་བྱམིས་བརྩོ་ེརློབས་

ཕྲངེ་འིཇིགས་མིདེ་དུ་འིཕྱོ་ོབ་ཞིགི་ཡིནི་དགསོ་སྙམི། 

དིྲ་བ། ཙོངོ་ཁའི་ིརྒྱལ་རིབས་བཅི་ོབརྒྱད་ལས་བདོ་མི་ོའིཇིནོ་ཐེང་ཅིན་བྱནོ་ཡིདོ་

དམི། 

ལན། ཁྱིདོ་ཀྱི་ིདྲ་ིབརི་ཐེད་ཀ་བའི་ིལན་ཞིགི་མི་ཐེབེས་ཀྱིང༌། སྤྱིིརི་ལ་ོརྒྱུས་ཐེགོ་

ཏུ་བོད་མི་ོམིཛིངས་མི་འིཇིོན་ཐེང་ཅིན་མིང་རིབ་ཅིིག་འིཁྲུངས་ཡིོད་པརི་ཐེ་ེཚོོམི་ག་ལ་

ཡིོད། དཔེརི་ན་བོད་ཀྱི་ིབཙོན་པ་ོཁྲོ་ིལྡ་ེབཙུག་བརྟོན་གྱི་ིརྨོ་ོབ་ོའིགྲ་ོབཟའི་ཁྲོ་ིམི་ལོད་ལྟ་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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བུ་བཞུགས་ཏོེ། ཉ་ེརིབས་སུ་ས་ོམིང（ས་མིང）རྒྱལ་བོའི་ིསྐུ་ཚོ་མི་སྟེ་ེཚོ་ཁ་ོརྒྱལ་

བ་ོརྡ་ོརྗེ་ེདཔལ་བཟང་ལགས་ཀྱི་ིབཙུན་མི་ོངརི་སྨི（རྒྱལ་མིོ）སྒྲོལོ་དཀརི་འིཚོ་ོལྟ་བུ་

བྱོན་འིདུགབཙུན་མིོའི་ིརིབ་མིཆོོག་སྒྲོོལ་དཀརི་འིཚོ་ོན་ིབྱམིས་བརྩོ་ེཐུགས་རྗེེའི་ིགཏོེརི་

དུ་གྲུབ་པ་ཞིིག་ལགས་པརི་མི་ཟད། འིཇིོན་ཐེང་འིགྲན་ཟླ་མིེད་པས་སྲིིད་སྐྱོོང་རིམི་

འིདགེས་ཀྱི་ིཐེད་དུ་བློནོ་པ་ོབཟང་རིབ་ཅིགི་ག་ིའིཕྲནི་ལས་མིཛིད་ཐུབ་པརི་གྲགས། 

ཀླུ་ཚང་དགོན་པའིི་དགེ་བཤེེསེ་ཆེེན་མོ་ 

ཨ་ཁུ་རྒྱ་གོྲོལ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཆོོས་ལུགས་ཀྱི་ིནང་དུ་མི་གྱུརི་སེམིས་ཅིན་ཐེམིས་ཅིད་ཅིེས་པརི་ག་ོབ་

ཇི་ིལྟརི་ལེན་དགོས། ནང་བསྟེན་ཆོསོ་ལུགས་ཀྱི་ིགཞུང་དུ་སྐྱོེས་མི་ཚོོརི་ལྟ་ཚུལ་ག་རི་ེ

ཡིདོ། 

ལན། ནང་བསྟེན་ན་ིཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་གྱི་ིབསྟེན་པ་ཞིིག་རིེད། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཆོ་

ནས་བཤེད་ན་ནང་བསྟེན་ན་ིབུད་མིེད་ལ་ཐེོབ་ཐེང་གཏོན་ནས་མིེད་པའི་ིསྤྱི་ིཚོོགས་སུ་

བྱུང་བ་ཡིིན་པས་སྐབས་དེརི་བུད་མིེད་རིབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཕོརི་ཞིོག་ཐེ་ན་གསོན་པའི་ིརིང་

དབང་ཡིང་མིེད་དེ་སྐྱོེས་པ་ཤེི་ན་བུད་མིེད་གསོན་སྲིེག་བྱ་དགོས་པའིི་ཡི་ང་བའིི་སྤྱིི་

ཚོོགས་ཤེིག་གྲུབ་ཡིོད་པ་རིེད། ནང་བའི་ིབསྟེན་པ་བྱུང་བ་དེས་རྒྱ་གརི་གྱི་ིབུད་མིེད་

དག་ལ་བཅིིང་བཀྲེོལ་ཆོེན་པ་ོཞིིག་བྱས་པ་སྟེ་ེསྐྱོེས་པ་ཤེ་ིན་བུད་མིེད་གཏོན་ནས་སྲིེག་

མི་ིཆོོག་པ་དང༌། རིིགས་ངན་པའི་ིབུད་མིེད་དང་བྲན་གཡིོག་ག་ིསྐྱོེས་མི་དག་མིནརི་

གཅིདོ་གཏོངོ་མི་ིཆོགོ་པ་དང༌། བུད་མིདེ་ཆོསོ་ལ་ཞུགས་ནས་རིབ་ཏུ་བྱུང་མི་ིཆོགོ་པའི་ི
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

སྲིོལ་དག་ཀྱིང་རྩོ་མིེད་དུ་བཏོང་བས་སྟེོན་པ་མིཆོོག་རྒྱ་གརི་གྱིི་བུད་མིེད་དག་ལ་

བཀའི་དྲིན་ཤེིན་ཏུ་ཆོེ་བ་འིདི་འིདྲ་བྱུང་མྱོོང་མིེད་པའིི་ཚོོད་ཡིིན། དེ་བཞིིན་རྒྱལ་བ་

བསོད་ནམིས་རྒྱ་མིཚོོས་ཀྱིང་སོག་པོའི་ིབུད་མིེད་དག་གི་ཡི་ང་བའིི་གསོན་སྲིེག་དེ་

གཏོན་ནས་གཅིོད་པརི་མིཛིད་པས་བོད་ཀྱི་ིགྲྭ་བ་སོག་མི་ོདག་ལ་བཀའི་དྲིན་ཆོ་ེབ་ད་ེ

འིདྲ་ཞིིག་སགོ་པའོི་ིལ་ོརྒྱུས་སྟེེང་ན་ཡིང་བྱུང་མིེད་པ་རིདེ། 

ལྷག་པརི་སྟེོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་འིཇིིག་རྟོེན་དུ་ཧོ་ལས་དགོས་པའིི་བཀའི་

ཞིིག་གནང་བ་ན་ིསྔགས་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་བུད་མིེད་ལ་དམིོད་མི་ིཆོོག་ལ་སྨད་ན་སྔགས་

ཀྱི་ིརྩོ་ལྟུང་བྱུང་བ་ཡིིན་ཞིེས་བཤེད་པ་འིད་ིའིདྲ། ག་ོལ་ཟླུམི་པ་ོའིདིའི་ིལ་ོརྒྱུས་སུ་སྔོན་

ཆོད་བྱུང་མི་མྱོངོ་ལ་ཕྱོནི་ཆོད་ཀྱིང་འིབྱུང་མི་ིསྲིདི་པ་ཞིགི་རིདེ། ད་ེབས་ནང་བའི་ིབསྟེན་

པ་ལ་སྐྱོསེ་པ་ཚོའོི་ིབསམི་འིཆོརི་བཤེད་ཆོགོ་ཆོགོ་རིདེ། མིརི་གྱུརི་སམེིས་ཅིན་ཐེམིས་

ཅིད་ཅིེས་པ་ན་ིམི་ིཞིིག་ལ་མིཚོོན་ན་མི་འིཇིིག་རྟོེན་འིདིརི་མིཚོོན་ན་ཆོེས་དྲིན་ཅིན་ཡིིན་

པས་དེའིི་དྲིན་དྲན་པ་དང་དྲིན་གཟོ་བ་ནི་སྐྱོེས་བོ་ཞིིག་གི་འིགན་འིཁུརི་ཡིིན་པ་དང་

གལ་ཏོ་ེརིང་ཉིད་བད་ེབ་ཐེོབ་ན་མི་རྒན་དག་ག་ིབད་ེསྡུག་ལ་ཁ་ཡི་མི་ིབྱེད་པ་བུ་ཁྲོེལ་

མིདེ་ཅིགི་ཡིནི་པ་དང༌། བུ་ཞིགི་ག་ིདནོ་གྱི་ིགཙོ་ོབ་ོམི་རྒན་དག་ག་ིསྡུག་བསྔལ་སྒྲོལོ་བ་

ད་ེཡིིན། ད་ེབས་ནང་བསྟེན་པའི་ིརིིན་ཐེང་ན་ིམི་དག་ག་ིསྡུག་བསྔལ་སྒྲོོལ་བའི་ིབསམི་

བློའོི་ིངསོ་ནས་ཡིདོ་ལ་སངས་རྒྱས་དནོ་ཡིང་སྐྱོསེ་པ་ཐེགོ་མི་མིདེ་པའི་ིམི་དག་ག་ིསྡུག་

བསྔལ་ལས་སྐྱོབོ་པའི་ིཆོདེ་དུ་ཡིནི་ཞིསེ་བཤེད་ན་འིགལ་བ་ཅི་ིཡིང་མིེད། ཡིནི་ན་ཡིང་

ནང་བསྟེན་དུ་བྱུང་བའིི་བུད་མིེད་བདུད་ཡིིན་ཞིེས་པ་ལ་སོགས་ཀྱིི་ཚོིག་རིེ་གཉིས་

དང༌། ཡིང་ན་བུད་མིདེ་མིགནོ་ཁང་དུ་སངོ་མི་ིཆོགོ་པ་དང༌། དགནོ་པརི་བུད་མིདེ་ཞིག་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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སྡོོད་བྱས་མི་ིཆོོག་པ། བུད་མིེད་ཀྱི་ིལབ་ཙོ་ེགཏོད་མི་ིཆོོག་པ་བསང་ཕུད་མི་ིཆོོག་པ་

སོགས་ལུགས་སྲིོལ་རིེ་གཉིས་ཀྱིིས་དེང་གི་ཤེེས་ལྡན་པ་དག་གི་མིག་ོབ་ོམིགལ་མིེ་

བཞིིན་འིཁོརི་ནས་ནང་བསྟེན་ནི་བུད་མིེད་ལ་དམིའི་འིབེབ་བྱེད་མིཁན་ཞིིག་ཏུ་ངོས་

འིཛིིན་པ་དང༌། ནང་བསྟེན་དུ་བུད་མིེད་ལ་ཐེོབ་ཐེང་མིེད་པརི་ངོས་འིཛིིན་པའིི་ནོརི་

འིཁྲུལ་གྱི་ིལྟ་བ་ཡིང་འིབྱུང་བཞིིན་ཡིོད། ད་ེན་ིསྔོན་ཆོད་བསམི་བློོའི་ིཤེེས་རིིག་དྲ་ིལན་

ཞིིག་ཏུ་གསལ་བོརི་བཤེད་ཡིོད། ད་རིེས་བསྐྱོརི་བཤེད་མི་ིདགོས་པརི་ཁ་ཚོང་འིདིརི་

བཀདོ་པ་གཤེམི་གསལ། 

མིགོན་ཁང་དུ“བུད་མིེད”འིགྲ་ོརུང་མི་ིརུང་ད་ེབུད་མིེད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་དང་འིབྲེལ་

བ་མིེད། ད་ེདེའི་ིནང་དུ་སྐྱོེས་བུ་གཞིན་ཡིང་འིགྲ་ོམི་ིརུང་ལ། དགོན་པ་གཞིན་གྱི་ིགྲྭ་

བའིང་འིགྲ་ོརུ་མི་ིའིཇུག་པས་བུད་མིེད་འིགྲ་ོརུ་མི་ིའིཇུག་པ་སྨོས་ཅི་ིདགོས། ད་ེབཞིིན་

དུ་ཇིོ་མིོ་དགོན་པ་དག་གི་ཆོོས་སྐྱོོང་གི་ཁང་བརི་སྐྱོེས་པ་འིགྲོ་རུ་འིཇུག་མིི་སྲིིད་

ད།ོ །གཞིན་ཡིང་དགོན་པརི་བུད་མིེད་སྡོོད་དུ་མི་ིའིཇུག་པ་ད་ེཡིང་བུད་མིེད་ལ་མིཐེོང་

ཆུང་བྱས་པ་མི་ཡིིན་པརི་དགོན་པའི་ིགྲྭ་བའི་ིཚུལ་ཁྲོིམིས་ལ་ལྷད་མི་ིའིདྲེས་པའི་ིཆོེད་

ཡིནི་ལ། ཇི་ོམི་ོདགནོ་པརི་སྐྱོསེ་པ་ཞིག་སྡོདོ་བྱདེ་མི་ིཆོགོ་པའིང་ད་ེབཞིནི་ཡིནི་པས་ད་ེ

དག་ན་ིསྐྱོེས་པ་ཐེོབ་ཐེང་མིེད་པ་དང་ཡིང་ན་བུད་མིེད་ལ་ཐེོབ་ཐེང་མིེད་པའི་ིརྟོགས་མི་

ཡིནི་ན།ོ །

ད་ལྟ་བུད་མིེད་ཀྱིིས་ཆོོས་ག་གེ་མིོ་བཏོོན་མིི་ཆོོག་པ་དང་ལྷ་བྲིས་མིི་ཆོོག་པ་

སོགས་སྣ་ཚོོགས་ཤེིག་རི་ིབོང་ཅིལ་འིདྲོགས་ཀྱི་ིདཔ་ེབཞིིན་གླིེང་གིན་ཡིོན་པ་དག་ན་ི

གནས་ཚུལ་དངོས་སམི་ཡིང་ན་ནང་བསྟེན་གྱིི་གཞུང་ལུགས་ཅིི་ཡིང་མིི་ཤེེས་པའིི་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

རྟོགས་ལས་ནང་བསྟེན་ལས་བུད་མིེད་ལ་མིཐེོང་ཆུང་བྱེད་པའིི་རྟོགས་མི་ཡིིན་

ནོ། །ལྷག་པརི་བསང་ཕུད་པ་དང་ལབ་ཙོ་ེགཏོོད་པ་ལ་བུད་མིེད་མི་ིཞུགས་པ་ད་ེབོད་

ཀྱིི་སྤྱིི་ཚོོགས་སུ་བུད་མིེད་ལ་ཐེོབ་ཐེང་མིེད་པའིི་རྟོགས་ཡིིན་ཟེརི་བའིང་མིི་རུང་སྟེེ། 

ལབ་ཙོ་ེབསྟེོད་པ་དགྲ་ལྷའི་ིདཔང་བསྟེོད་དང་འིབྲེལ་བ་ཡིོད་པས་ད་ེསྔོན་དགྲ་ཇིག་དང་

གཡུལ་གྱིི་ཆོེད་དུ་གཙོོ་བོརི་བྱེད་པའིི་སྐྱོེས་པ་ཚོོས་ཆོེད་དུ་བྱ་རྒྱུའིི་ཆོོ་ག་ཞིིག་ཏུ་

ཆོགས་པ་རིེད། བསང་ཕུད་པ་སྐྱོེས་པ་ཚོ་ོདང་འིབྲེལ་བའི་ིསྐབས་དེརི་བུད་མིེད་མི་ི

ཞུགས་པ་ལས་བུད་མིེད་ཀྱིིས་བསང་ཕུད་མི་ིཆོོག་པ་ཞིིག་ག་ལ་ཡིིན་ཏོ་ེས་ཆོ་མིང་

བརོི་ཁྱིིམི་བསང་ཕུད་པ་བུད་མིདེ་ཀྱི་ིལས་ཀརི་གྲུབ་ཡིདོ་ད།ོ །

འིདིརི་ཆོེད་དུ་གསལ་བཤེད་བྱ་རྒྱུ་ན་ིའིདུལ་བ་ལས་དག་ེསློོང་ལ་ཁྲོིམིས་ཉིས་

བརྒྱ་ང་གསུམི་དང་དག་ེསློོང་མི་སུམི་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩོ་བཞི་ིཡིོད་པ་ད་ེནང་བསྟེན་ལས་

བུད་མིདེ་ལ་ཐེབོ་ཐེང་མིདེ་པ་མིཚོནོ་པ་མི་ཡིནི་ནམི་ཟརེི་ན། སྤྱིིརི་ལུས་ཀྱི་ིགྲུབ་སྟེངས་

ཀྱི་ིདབང་གིས་སྐྱོེས་པ་ལས་བུད་མིེད་ཀྱི་ིསྡོོམི་པ་སྲུང་བའི་ིཆོ་རྐྱེེན་ཞིན་ལ་འིགལ་རྐྱེེན་

མིང་བས་དག་ེསློོང་མི་ཚོོའི་ིཚུལ་ཁྲོིམིས་རྣམི་པརི་དག་པ་དང་གཞིན་གྱི་ིམིནརི་གཅིོད་

ལ་སོགས་པ་མི་ིམྱོོང་བའི་ིཆོེད་དུ་དག་ེསློོང་ལས་མིང་དུ་གཏོན་ལ་ཕོབ་པ་ལས་སྐབས་

དེའིི་དགེ་སློོང་མི་དག་ལ་འིཕྲད་པའིི་དཀའི་ངལ་གཞིིརི་བཟུང་ནས་སུམི་བརྒྱ་ལྷག་

གཏོན་ལ་ཕོབ་པ་ཡིིན། གཞིན་ཡིང་རིང་ག་ིབཟའི་ཚོང་ག་ིཁརི་རྒྱུག་མི་ིརུང་བ་ན་ིབུད་

མིེད་དཔོན་པ་ོཡིིན་ན་ད་ེརིང་ག་ིསྐྱོེས་པའི་ིཁརི་རྒྱུག་མི་ིརུང་ལ་སྐྱོེས་པ་ཡིིན་ན་ད་ེརིང་

ག་ིཆུང་མིའི་ིཁརི་རྒྱུག་མི་ིརུང་བ་ན་ིསྤྱིརིི་བཏོང་ག་ིཆོབ་སྲིདི་ཀྱི་ིརྒྱུན་ཤེསེ་ཡིནི་ལ་དངེ་

གི་གསང་བའིི་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་མིི་སྣས་རིང་གི་བཟའི་ཚོང་ལའིང་གསང་བའིི་ཚོིག་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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གཅིིག་ཀྱིང་བཤེད་མི་ིཆོོག་པའི་ིཁྲོིམིས་བཟོས་ཡིོད་པ་ལྟརི་རིེད། འི་ོན“བུད་མིེད་ཀྱི་ི

ཁརི་མི་ིཉན”ཞིེས་པ་ལས“སྐྱོེས་པའི་ིཁརི་མི་ིཉན་པ”ཞིེས་མི་ིའིབྱུང་བའི་ིརྒྱུ་མིཚོན་ཅི་ི

ཞི་ེན། ད་ེན་ིསྐབས་དེརི་གྲསོ་ལ་གཏོགོས་པ་མིང་ཆོ་ེབ་སྐྱོསེ་པ་ཡིནི་པས་ས།ོ །ད་ེཡིང་

ཡིནི་ཏོ་ེབུད་མིདེ་ལ་ཐེབོ་ཐེང་ཡིདོ་པའི་ིཀྲུང་ག་ོདང་ཨ་རིའིི་ིསྲིདི་གཞུང་ག་ིམི་ིསྣ་མིང་བ་ོ

སྐྱོེས་པ་ཡིིན་པ་ལ་བལྟས་ན་སྐབས་དེརི་བུད་མིེད་ཉུང་བ་ན་ིསྨོས་མི་དགོས་པ་རིེད། 

སྐྱོེས་པ་དང་བུད་མིེད་ཀྱི་ིབྱ་བ་ད་ེལུས་ཀྱི་ིསྐྱོེས་ཁམིས་དང་འིབྲེལ་ཡིོད་ལ། ཞི་ིལས་

བུད་མིེད་ཀྱི་ིལས་ཀ་དང་དྲག་ལས་སྐྱོེས་པའི་ིལས་ཀ་ཡིིན་པ་དེརི་བསམི་ན་བུད་མིེད་

ལ་དམིིགས་བསལ་གྱི་ིཁ་ེདབང་བྱིན་ཡིོད་པ་མིཚོོན་པ་ལས་རི་ིབོང་ཅིལ་འིདྲོགས་ཀྱི་ི

དཔ་ེལྟརི་གཞིན་གྱི་ིརྗེསེ་སུ་རྒྱུག་པ་ན་ིརིང་ཉདི་ཤེནི་ཏུ་རྨོོངས་པའི་ིརྟོགས་ས།ོ །

ད་ལྟ་ལ་ལ་ཞིིག་གིས་བུད་མིེད་ལ་ཐེོབ་ཐེང་མིེད་པའི་ིརྟོགས་སུ་རི་མིག་ོལུག་ལ་

སྦྱོོརི་བའི་ིདཔ་ེཡིོད་ད་ེབུད་མིེད་ཅིེས་པ་ན་ིལས་ཀ་ལས་བུད་ཐེབས་མིེད་པ་དང་ནག་

མི་ོཞིེས་དམིོད། སྣ་ནག་མི་ཞིེས་པ་ཞིིག་ཡིོད་པ་པུ་ལང་ཀ་ཡི་ིསྒྲོ་མིེད་པ་ཞིེས་དང་པུ་

ལངྒ་ཞིསེ་པས་བུད་མིདེ་དང༌། ཕྱོརིི་སྐྱོསེ་པས་སྐྱོསེ་པ་ཟརེི་ལ། སྣ་ནག་མི་ཞིསེ་པ་ན་ི

བུད་མིདེ་ངན་པའི་ིདཔ་ེདང༌། བཀྲེ་ཤེསི་མི་ཞིསེ་པ་བཟང་བའོི་ིདཔ་ེཡིནི་ལ་ད་ེབཞིནི་དུ་

སྐྱོེས་པ་ཚོོས་རིང་གི་བུད་མིེད་ལ་སྡོིགས་མིོ་བྱེད་སྤྱིད་ཅིིག་གྱུརི་བ་ཡིིན་ཏོེ་སྤྱིིརི་

སྡོིགས་མི་ོབྱེད་དུས་སྐྱོོན་དང་བསྟེོད་པ་བྱེད་དུས་ཡིོན་ཏོན་གྱིིས་བསྟེོད་པ་བྱེད་པ་ན་ི

འིཇིགི་རྟོནེ་གྱི་ིདཔ་ེརིདེ། ལྷག་པརི་ནག་མི་ོཞིསེ་པས་བུད་མིདེ་ཐེབོ་ཐེང་མིདེ་པ་མིཚོནོ་

ན་དཀརི་མི་ོཞིེས་པས་ཐེོབ་ཐེང་ཡིོད་པ་ཅིིའི་ིཕྱོིརི་མི་ིམིཚོོན། ལྷག་པརི་བུད་མིེད་ལ་

མིཛིངས་མི་དང་བཟང་མི་ོཞིེས་ཡིོན་ཏོན་གྱི་ིཆོ་ནས་ཀྱིང་མིིང་མིང་བ་ོཞིིག་ཡིོད་པས་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

གནས་ཚུལ་དངསོ་ལ་མི་ིདཔྱདོ་པརི་གང་ཐེབོ་འིདྲནེ་པ་ན་ིཤེནི་ཏུ་མི་ིལགེས་ས།ོ །

གོང་དུ་བརྗེོད་པ་ནི་བདེན་པའིི་ཆོེད་དུ་སྐད་ཆོ་བཤེད་པ་ལས་བོད་ཀྱིི་རིིག་

གནས་དང་ནང་བསྟེན། སྐྱོསེ་པ་དག་ལ་དག་སེལ་བྱདེ་པའི་ིཆོདེ་དུ་མིནི་ན།ོ །

རྭ་རྒྱ་ཤེེསེ་རིག་ནོར་བུའིི་གིླིང་གི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

ལྡོོང་ཡོིན་ཏན་རྒྱ་མཚ་ོལགསེ། 

དིྲ་བ། བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་སྟེངེ་བུད་མིདེ་ཚོོརི་གདངེ་འིཇིགོ་ཅི་ིའིདྲ་ཞིགི་བྱས་ཡིདོ། 

ཁྱིདེ་རིང་ཉདི་ཀྱིསི་སྐྱོསེ་མི་ཚོོརི་ལྟ་ཚུལ་གང་འིདྲ་ཞིགི་བཟུང་ཡིདོ། 

ལན། ངས་བསམི་ན། བོད་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་སྟེེང་བུད་མིེད་ཚོོརི་གནས་བབས་དང༌། 

མིཐུན་པའི་ིགདེང་འིཇིོག་ཅུང་ལེགས་པ་ོཞིིག་བྱས་འིདུག་སྙམི། དཔེརི་ན། གནམི་གྱི་ི

ཁྲོི་བདུན་སྐབས་མི་རྒྱུད་གཙོོ་བོ་བྱེད་ཀྱིིན་ཡིོད་པས་བུ་ལ་མིའིི་མིཚོན་ཟུརི་རིེ་

བཏོགས་འིདུག་པ་ལྟ་བུ་རིིགས་ཀྱི་ིཆོ་ནས་གདེང་འིཇིོག་དང༌། མི་མི་གྲ་ོཞི་སྐྱོ་ིབརློིང་

མིས་གྲི་གུམི་བཙོན་པོརི་མིཚོན་གསོལ་བ་ལྟ་བུ་ཕོོ་བྲང་ནང་གི་གདེང་འིཇིོགའིབྲོ་

བཟའི་ཁྲོི་མི་ལོད་ཀྱིིས་རྒྱལ་སྲིིད་བསྐྱོངས་པ་ལྟ་བུ་སྲིིད་ཀྱིི་ཆོ་ནས་གདེང་འིཇིོགམི་

ཅིིག་ལབ་ཀྱིི་སྒྲོོལ་མིའིི་ཟབ་མིོ་གཅིོད་ཀྱིི་གདམིས་པ་མིཁས་གྲུབ་དུ་མིས་གོང་དུ་

བཀུརི་ཞིིང་ཉམིས་སུ་བློངས་པ་ལྟ་བུ་གྲུབ་མིཐེའི་ིཆོ་ནས་གདེང་འིཇིོགཡུམི་མྱོང་ཚོ་

དཀརི་རྒྱན་གྱིིས་བུ་ཐེོས་པ་དགའི་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་བསྐུལ་ཚུལ་ལྟ་བུ་སྙིང་སྟེོབས་ཀྱི་ིཆོ་

ནས་གདེང་འིཇིོགསྐྱོ་ལོའི་ིསེང་ལྕམི་འིབྲུག་མི་ོལྟ་བུ་མིཛིེས་སྡུག་དང་མིཛིངས་མིའི་ིཆོ་

ནས་གདེང་འིཇིོགསེམིས་ཅིན་ཐེམིས་ཅིད་མི་རུ་ཤེེས་ཤེིང་དེའི་ིདྲིན་དྲན་པ། དྲིན་གཟ་ོ



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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དགོས། འིབྲས་བུ་རྡ་ོརྗེ་ེཐེེག་པ་ཉམིས་སུ་ལེན་པ་བོས་ལྷག་པརི་བུད་མིེད་ལ་བཀུརི་

དགོས་ཤེིང༌། རྒྱུད་སྡོ་ེབཞིིའི་ིཡིང་རྩོ་ེརྣལ་འིབྱོརི་བློ་མིེད་ཀྱི་ིརྒྱུད་ཀྱིང་ཕོ་རྒྱུད་མི་རྒྱུད་

གཉསི་སུ་འིདུས་པ་སགོས་ཆོསོ་ལུགས་ཀྱི་ིཆོ་ནས་གདངེ་འིཇིགོའིཇིགི་རྟོནེ་གྱི་ིསྟེངེ་ན་

དྲིན་ཆོ་ེབ་ཕོ་མི་གཉིས་དང་ད་ེལས་ཀྱིང་ཨ་མི་གཙོིགས་ཆོེན་དུ་འིཛིིན་པ་སོགས་མི་ི

གཞིིའི་ིཆོ་ནས་གདེང་འིཇིོགཨ་མི་ན་ིགནམི་གྱི་ིཕྱོེད་ཀའི་ིབདག་མིོའིམི་མིིའི་ིརིིགས་ཀྱི་ི

མི་ཡུམི་ཡིིན་ཞིེས་ཐེོབ་ཐེང་ག་ིཆོ་ནས་གདེང་འིཇིོགཨ་མི་ན་ིའིཇིིག་རྟོེན་གྱི་ིཆོེས་ཐེོག་

མིའི་ིསློོབ་གས་ོབ་ཡིིན་ཞིེས་སློོབ་གསོའི་ིཆོ་ནས་གདེང་འིཇིོག་སོགས་ཆོེས་ཚོད་མིཐེ་ོ

བའི་ིགདེང་འིཇིོག་བྱས་ཡིོད་ཚུལ་ལ་ོརྒྱུས་དེབ་ཐེེརི་དག་ཏུ་གསལ་བོརི་འིཁོད་ཡིོད་

ལ། དངོས་ཡིོད་སྤྱི་ིཚོོགས་འིཚོ་ོབའི་ིཁྲོོད་ནའིང་རྒྱུན་འིབྱམིས་སུ་གྱུརི་ཡིོད་པ་འིད་ི

བཞིིན་རིེད། འིོན་ཀྱིང་བུད་མིེད་ལ་བཞིག་པའི་ིསྡོོམི་ཚོིག་དང༌། གཏོམི་དཔེ། གོམིས་

སྲིོལ་སོགས་སྨད་པ་ཧོ་ཅིང་ཐེལ་ཆོེ་བ་དང་མིཐེོང་ཆུང་གི་རྣམི་པ་ཤུགས་དྲག་པ་

སགོས་ངསེ་པརི་དུ་གཙོང་སལེ་བྱདེ་དགསོ་པའི་ིཆོ་གང་མིང་ཞིགི་ཡིདོ་པའིང་སྨསོ་མི་

དགོས་ས།ོ །ཁྱིོད་ཀྱི་ིདྲ་ིབ་གཉིས་པ་ན།ི ཁྱིེད་རིང་ཉིད་ཀྱིིས་སྐྱོེས་མི་ཚོོརི་ལྟ་ཚུལ་གང་

འིདྲ་ཞིིག་བཟུང་ཡིདོ་ཅིསེ་པ་ད་ེརིདེ། སྤྱིིརི་ང་རིང་ཤཱཀྱིའི་ིདག་ེསློངོ་ག་ིགཟུགས་བརྙིན་

ཙོམི་འིཛིིན་ཁུལ་བྱེད་པ་ཞིིག་ཡིིན་པའི་ིཆོ་ནས་བཤེད་ན། སྐྱོེས་མི་རྣམིས་ལ་མི་དང་

སྲིངི་མིའོི་ིབསམི་ཚུལ་རྣམི་དག་འིཛིནི་དགསོ་པ་རིདེ། འིད་ིན་ིཚོད་མིཐེ་ོབའི་ིབསམི་བློ་ོ

ཞིིག་ལས་སྐྱོེ་དགོས་པས་ང་ལྟ་བུརི་བསམི་ཚུལ་འིདི་འིདྲ་དངོས་གནས་པ་ཞིིག་སྐྱོེ་

དཀའི་བས་སྨོན་ཡུལ་ཙོམི་རིེད། ཡིང་ང་རིང་བོད་པའི་ིབད་ེསྡུག་གླིེང་བའི་ིསྨྱུག་འིཛིིན་

པ་ཐེབས་ཆོག་ཅིིག་ཡིིན་པའི་ིཆོ་ནས་བཤེད་ན། གསརི་སྐྱོེས་བོད་རིིགས་བུད་མིེད་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

མིང་བ་ོཞིིག་གིས་ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་གྱིི་ཐེོབ་ཐེང་བརྩོོན་ལེན་བྱེད་དགོས་པའིི་བསམི་

ཚུལ་འིདནོ་བཞིནི་པ་ལ་ནམི་ཡིང་རྗེསེ་སུ་ཡི་ིརིང་བྱདེ་བཞིནི་ཡིདོ། འིནོ་ཀྱིང་བུད་མིདེ་

ཀྱིི་ཐེོབ་ཐེང་དམིའི་བ་དེ་ནི་ཆོོས་ལུགས་རིིག་གནས་ལ་འིབྲེལ་བ་དེ་འིདྲ་མིེད་པརི། 

གཙོ་ོབ་ོབུད་མིེད་རིང་ཉིད་ལ་རིག་ལས་ཡིོད། ད་ལྟ་མིང་བ་ོཞིིག་གིས། བོད་རིིགས་

བུད་མིེད་ཀྱི་ིཁྲོོད་ན་ཆོབ་སྲིིད་པ་དང༌། དམིག་དོན་པ། རིིག་གནས་པ། ལ་རྒྱ་བ། ཁ་ེ

ལས་པ། དཔོན་པ།ོ གསརི་བཏོོད་པ་སོགས་ཉུང་བ་བོད་ཀྱི་ིཆོོས་ལུགས་རིིག་གནས་

དང་ཡུལ་སྲིོལ་གོམིས་གཤེིས་ཁ་ོན་ལན་པརི་འིདོད། འིད་ིཡིང་གཞི་ིམིེད་ཀྱི་ིབཤེད་

སྒྲོོས་ཤེིག་ག་ལ་ཡིིན་མིོད། སྤྱི་ིངོས་ནས་བཤེད་ན་བུད་མིེད་མིང་དག་ཅིིག་གིས་རིང་

ག་ིལྷན་སྐྱོསེ་ཀྱི་ིནུས་པརི་རིང་བཀུརི་ཞིན་ཞིངི༌། ངང་རྒྱུད་ཐུང་བ། སྤྱི་ིདནོ་མི་ིསེམིས་

པ། བཟང་ཕྱོོགས་ཀྱིི་འིགྲན་རྩོོད་དུ་མིི་ཞུགས་པ་སོགས་མིིག་མིཐེོང་ལག་ཟིན་དུ་

འིདུག་པའིི་གནས་ཚུལ་སྣ་ཚོོགས་ཤེིག་གིས་འིདྲ་མིཉམི་གྱིི་ཁེ་དབང་དམིའི་ནས་

དམིའི་རུ་སངོ་བརི་འིདདོ། ད་ེན་ིང་ཚོསོ་བསམི་རྒྱ་ཅུང་ཆོ་ེརུ་བསྐྱོདེ་ད་ེཀྲུང་གའོི་ིརྒྱལ་

ཁབ་དང་འིཛིམི་གླིིང་ཧྲིིལ་བོརི་ལན་གཅིིག་བལྟས་ནའིང་ངེས་པ་རྙིེད་ཐུབ། དཔེརི་ན། 

ཉིན་ཁ་ཤེས་ཀྱི་ིསྔོན་ལ་ཀྲུང་གོའི་ིརྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་ཏོ་ེལ་ོའིཁོརི་དྲུག་ཅུ་འིཁོརི་བའི་ི

དགའི་སྟེོན་གྱི་ིམིཛིད་སྒེ་ོཔེ་ཅིིན་ནས་བསྡུ་བཞིིན་འིདུགམིཛིད་སྒེོའི་ིསྟེེང་ཕོེབས་པའི་ི

ཆོེས་མིཐེོའི་ིའིག་ོཁྲོིད་ཀྱི་ིཁྲོོད་ན་བུད་མིེད་གཅིིག་ཀྱིང་མི་ིའིདུགཁོང་ཚོ་ོན་ིཆོོས་ལུགས་

དང་འིབྲེལ་བ་ཡི་ེནས་མིེད་ལ། གསརི་གཏོོད་དང་ཚོན་རིིག་གིས་བཟ་ིནས་ཡིོད་པའི་ི

གསརི་རྗེ་ེབ་ཤེ་སྟེག་ཡིིན་པས་བུད་མིེད་འིདྲ་མིཉམི་གྱི་ིཐེོབ་ཐེང་མི་ིསྤྲོད་པ་ག་ལ་སྲིིད། 

སྣང་ཚུལ་འིདིས་བུད་མིེད་རིང་ངོས་ནས་བརྩོོན་པ་བསྐྱོེད་དགོས་པའི་ིགནས་ལུགས་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཤེིག་རི་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱིིན་མིེད་དམི་སྙམི། ད་ེབཞིིན་དུ་འིཛིམི་གླིིང་ག་ིགནས་བབས་ལ་

བསམི་ནའིང་གཅིགི་མིཚུངས་ཀྱི་ིདྲསི་ལན་འིདབེས་འིངོ་དུ་འིདུག

མཚ་ོསྔོོན་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

བུ་བཞིི་བསེམ་པའིི་དོན་གྲུབ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། སེང་ལྕམི་འིབྲུག་མིོ་བོད་མིོ་ཡིིན་ནམི། གལ་ཏོེ་ཡིིན་ན་འིབྲུག་མིོའི་ི

གཤེསི་ཀ་བདོ་མི་ོཚོའོི་ིཁྱིད་ཆོསོ་སུ་རྩོ་ིཆོགོ་གམི། 

ལན། ལ་ོརྒྱུས་རྩོོམི་རིིག་རིིང་མིོའི་ིཁྲོོད་ཀྱི་ིབུད་མིེད་ཚོང་མི་འིདྲ་མིཉམི་གྱི་ིཁྱིད་

ཆོོས་ཤེིག་ཡིོད་པ་ནི། མིཛིེས་པའི་ིཕུལ་དུ་ཕྱོིན་པ། ངག་ལས་ཅི་ཅི་ོཆོ་ེབ། གནས་ཀྱི་ི

འིཕྲགོ་རྩོདོ་གཞིརིི་གྱུརི་བ། འིགལ་བའི་ིལྟ་ེབརི་གྱུརི་བ། དམིག་འིཁྲུག་ག་ིཉསེ་པ་ཁུརི་

དགསོ་པ་བཅིས་ཡིནི། ག་ེསརི་རྒྱལ་བ་ོསྔ་མི་དག་ལ་འིབྲུག་མིའོི་ིགཤེསི་ཀ་ད་ལྟ་ལས་

མི་ིམིཛིེས་པ་ཞིིག་ཡིིན། རྗེེས་མི་དག་གིས་དག་སྒྲོིག་ག་ིཁྲོོད་དུ་གཤེིས་ཀ་ཇི་ེཡིག་ཏུ་

སོང་བ་ཡིིན། སྒྲུང་ལས་བྲིས་པ་ད་ེའིབྲུག་མིོའི་ིཁྱིད་ཆོོས་ཡིིན་ལ་བོད་ཀྱི་ིབུད་མིེད་ཀྱི་ི

ཁྱིད་ཆོོས་ཀྱིང་ཡིིན། བོད་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་སྟེེང་ག་ིབུད་མིེད་ལ་ག་ོགནས་ཆུང་བའི་ིདབང་

གིས་སྐྱོིད་སྡུག་གཞིན་ལས་མིང་ཞིིང་ཆོེ། འིབྲུག་མི་ོལྟ་བུའིི་སྐྱོོན་ཁ་མིཆུ་གཉིས་ཀ་

ཐེེག་པའི་ིབུད་མིེད་དཀོན། ཡིིན་ནའིང་རིང་དབང་དང་བརྩོ་ེདུང་ག་ིའིཚོ་ོབ་དོན་གཉེརི་

བྱདེ་པ་ད་ེདནོ་རྐྱེནེ་གྱི་ིམི་ིམིཛིསེ་པ་ཞིགི་ཏུ་བརྩོ་ིམི་ིརུང༌། 
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ནུབ་བྱེང་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

ཁྲོི་བསེམ་གཏན་ལགསེ། 

དིྲ་བ། བདོ་ཀྱི་ིབུད་མིདེ་ལ་ོཙཱ་བ་ཐེགོ་མི་སུ་ཞིགི་ལ་ངསོ་འིཛིནི་གྱི་ིཡིདོ། 

ལན། བོད་ཀྱི་ིབུད་མིེད་ལ་ོཙཱ་བ་ཐེོག་མི་བྱ་ེབྲག་ཅིིག་ལྷ་ཐེ་ོཐེ་ོརི་ིསྙན་བཙོན་གྱི་ི

སྲིས་མི་ོཡིདི་ཀྱི་ིརིོལ་ཆོ་ཡིནི། རྒྱུ་མིཚོན་ན་ིའིད་ིལྟ་སྟེ།ེ ལྷ་ཐེ་ོཐེ་ོརི་ིསྙན་བཙོན་གྱི་ིརིིང༌། 

རྒྱ་གརི་གྱི་ིསྨན་པ་སྙན་གྲགས་ཅིན་བ་ིབྱ་ིདགའི་བྱེད་དང་བ་ིལྷ་དགའི་མིཛིེས་གཉིས། 

རྒྱ་གརི་ཤེརི་ནུབ་དང༌། རྒྱ་ནག་ལ་ིཡུལ། བལ་བ་ོརྣམིས་སུ་ཕོབེས་རྗེསེ་བདོ་ཡུལ་ལ་

ཕོེབས་པ་གཡུ་ཐེོག་རྣམི་ཐེརི་ལས་གསུངས་པས་སོ། །ཕྱོིས་སུ་སྙན་གྲགས་རྒྱས་ཏོ་ེ

རྒྱལ་བ་ོལྷ་ཐེ་ོཐེ་ོརིིས་གསན་ནས། ཕོ་ོབྲང་ཡུམི་བུ་བློ་སྒེང་དུ་སྤྱིན་དྲངས། བསྙེན་

བཀུརི་རྒྱ་ཆོནེ་པ་ོམིཛིད། རྒྱལ་བའོི་ིབུ་མི་ོལྷ་ལྕམི་ཡིདི་ཀྱི་ིརིལོ་ཆོ་ཞིསེ་བྱ་བ། སྨན་པ་

བ་ིབྱ་ིདགའི་བྱདེ་ལ་ཡུམི་དུ་ཕུལ། ལྷ་ལྕམི་ཡིདི་ཀྱི་ིརིོལ་ཆོ་ལ་སྨན་པ་དུང་ག་ིཐེོརི་ཅིོག་

ཅིན་འིཁྲུངས། སྨན་པ་མིཁས་པརི་གྱུརི། གཏོམི་རྒྱུད་འིད་ིནས་ཤེསེ་པ་ཞིགི་ན་ིད་ེདུས་

ཁ་ོཚོོའི་ིབརི་ལ་ངག་ཐེོག་ལ་ོཙཱ་བྱུང་ཡིོད་ཁ་ོཐེག་རིེད། དེའི་ིམིན་ནས་རྒྱ་བཟའི་དང་

བལ་བཟའི་བགྲངས་དགོས། རྒྱུ་མིཚོན་འིད་ིའིདྲ་ཡིོད་དེ། སྲིོང་བཙོན་སྒེམི་པོའི་ིརིིང༌། 

རྒྱ་གརི་གྱི་ིསློོབ་དཔོན་མིང་བ་ོསྤྱིན་དྲངས་ཏོེ། བོད་ཀྱི་ིལ་ོཙཱ་བ་ཐེོན་མི་ིསམི་བྷ་ོཊ་ལ་

སགོས་པས་ལ་ོཙཱ་བྱས། ད་ེརྣམིས་ལས་སློབོ་དཔནོ་ཀུ་ས་རིའི་ིཡིནོ་བདག་བལ་བཟའི་

ཁྲོ་ིབཙུན་གྱིསི་བྱས། ལ་ོཙཱ་བ་ཐེནོ་མིསི་མིཛིད། བྲམི་ཟ་ེཤེང་ཀ་རིའི་ིཡིནོ་བདག་རྒྱལ་

བོས་བྱས། ལ་ོཙཱ་བ་དྷརྨོ་ཀ་ོཤེས་བྱས། རྒྱ་ནག་ག་ིམིཁན་པོའི་ིཡིོན་བདག་རྒྱ་བཟའི་

ཀོང་ཇིོས་བྱས་ལ་ོཙཱ་བ་ཡིང་ཀོང་ཇི་ོཉིད་དང་ལྷ་ལུང་རྡ་ོརྗེ་ེདཔལ་གྱིིསབྱས། བལ་བ་ོ



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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དང་ཁ་ཆོེའི་ིཡིོན་བདག་བལ་བཟའི་ཁྲོ་ིབཙུན་གྱིིས་བྱས། ལ་ོཙཱ་བ་ཡིང་ཁྲོ་ིབཙུན་ཉིད་

དང་ཐེནོ་མིསི་མིཛིད་ད།ོ །འིད་ིདག་ཡིགི་ཚོང་ཐུན་མིངོ་དུ་གྲགས་པ་ཞིགི་ཡིནི། 

དིྲ་བ། བོད་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཁྲོོད་བུད་མིེད་ལ་ོཙཱ་བས་གནས་བབ་གང་འིདྲ་བཟུང་

ཡིདོ། 

ལན། བོད་དུ་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་ིལ་ོཙཱ་བ་ཆོེན་པ་ོཐེོན་མི་ིསམི་བྷ་ོཊ་ནས། ཉ་ེ

རིབས་ཀྱི་ིལ་ོཙཱ་བ་ཆོེན་པ་ོམིཁས་དབང་དག་ེའིདུན་ཆོོས་འིཕོེལ་བརི་བསྡོོམིས་གྲངས་

བརྒྱ་ལྷག་བྱུང་ཞིིང༌། ཁོང་རྣམི་པས་བསྟེན་བཅིོས་ཁག་ཡིིག་རིིགས་མི་ིགཅིིག་ས་ོས་ོ

ནས་བོད་སྐད་ལ་བསྒྱུརི་བའིི་ཁྲོོད། བུད་མིེད་ལ་ོཙཱ་བ་ག་ཚོོད་ཡིོད་དམི་བློ་ོཐུབ་པ་

ཞིགི་བཤེད་དཀའི། འིནོ་ཀྱིང༌། སྤྱིརིི་བཏོང་ག་ིགནས་ལུགས་ལ་གཞིགིས་ན་མི་ིཉུང་བ་

ཞིིག་ཡིོད་པ་འིདྲ། སྲིོང་བཙོན་སྒེམི་པོའི་ིསྐབས། རྒྱ་བཟའི་བལ་བཟའི་ཁབ་དུ་བཞིེས་

ཏོ་ེཁོང་ཚོ་ོལ་ོཙཱའི་ིལས་ལ་ཞུགས་ནས་བསྟེན་བཅིོས་ཁག་བསྒྱུརི་བ་རྒྱུན་ཤེེས་ལྟརི་

ཡིནི། ད་དུང་ཞིང་ཞུང་ག་ིརྒྱལ་བ་ོལ་ིམིགི་སྐྱོའི་ིསྲིས་མི་ོཞིང་ཞུང་བཟའི་ལ་ིཐེགི་དམིན་

དང༌། མི་ིཉག་རྒྱལ་བོའི་ིསྲིས་མི་ོརུ་ཡིོང་བཟའི་རྒྱལ་མི་ོབཙུན། སྟེོད་ལུང་མིོང་ནས་

ཞིང་བློོན་གྱི་ིསྲིས་མི་ོམིོང་བཟའི་ཁྲོ་ིལྕམི་བཅིས་ཁབ་དུ་བཞིེས། བཙུན་མི་ོརྣམིས་ཀྱི་ི

རིང་རིང་གིས་སྤྱིན་དྲངས་པའི་ིརྟོེན་སྐལ་བཞུགས་ཡུལ་ལྷ་ཁང་བཞིེངས་པ་ལ། ལ་ོཙཱ་

ན་ིརིང་ཤུགས་བྱུང་ཡིོད་པ་རིེད། ཁྲོ་ིསྲིོང་སྡོ་ེབཙོན་གྱི་ིསྐབས། ཨ་ོརྒྱན་པད་མི་འིབྱུང་

གནས་གདན་དྲངས། ཁངོ་གསི་མིཁའི་འིགྲ་ོསྙངི་ཐེགི་ཅིསེ་པའི་ིམིན་ངག་ག་ིསྡོ་ེགསན་

ནས་མིཁའི་འིགྲ་ོཡི་ེཤེེས་མིཚོ་ོརྒྱལ་ལ་གནང༌། ཡི་ེཤེེས་མིཚོ་ོརྒྱལ་གྱིིས་ཕྱོ་ིརིབས་ཀྱི་ི

དོན་དུ་གཏོེརི་ལ་སྦས་ཞིེས་འིབྱུང་བའིང་ལ་ོཙཱ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡིོད་དོ། །ད་ེནས་བརི་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཁམིས་ཀྱི་ིལྡན་ཡུལ་ནང་འིབིས་ཟེརི་བའི་ིལུང་བརི་ཀོང་ཇིོས་བཞིེངས་པའི་ིརྣམི་སྣང་

གཙོ་ོའིཁོརི་དང༌། ལེགས་སྦྱོརི་གྱི་ིཤེེརི་སྙིང༌། བཟང་བ་ོསྤྱིོད་པའི་ིསྨོན་ལམི་བྲག་ལ་

བརྐོས་པ་རྣམིས་དེང་སྐབས་ཀྱིང་མིཇིལ་རྒྱུ་ཡིོད་པ་མིེས་ཨག་ཚོོམི་གྱིི་སྐབས་རྒྱ་

བཟའི་ཕྱོ་ིམིས་བཞིངེས་པརི་བཤེད་ཅིངི༌། ལ་ོཙཱ་དང་འིབྲལེ་བ་དམི་པ་ོམིཆོསི། བསྟེན་

པ་ཕྱོ་ིདརི་གྱི་ིསྐབས། ལ་ོཆོནེ་རིནི་བཟང་དགུང་ལ་ོདགུ་བཅུ་ག་ོབརྒྱད་བཞུགས་ཤེངི༌། 

བསྟེན་བཅིོས་པ་ོཏོ་ིབརྒྱ་བདུན་ཅུ་ལྷག་བསྒྱུརི་བ་ལ། དེའི་ིསྐབས་བུད་མིེད་ལ་ོཙཱ་བ་

ཡིོད་པརི་བཤེད་ཅིིང༌། ས་སྐྱོ་ཀུན་དགའི་རྒྱལ་མིཚོན་གྱིིས་ལང་ཀྲུག་ནས་ཕྱོ་ིརིོལ་

བརི་རྩོོད་པ་བྱེད་སྐབས་ཀྱིང་བུད་མིེད་ལ་ོཙཱ་བ་ཡིོད་པརི་བཤེད། གནས་ཚུལ་འིད་ི

དག་ལ་གཞིིགས་ན་བོད་ཀྱིི་བུད་མིེད་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་གནས་བབ་ཡིག་པོ་ཞིིག་བྱུང་མི་

སོང༌། ཁོང་ཚོོས་རིང་དོན་མིི་བསམི་པརི་གཞིན་དོན་སེམིས་ལ་བཅིངས་པས་ན། 

འིགྱུརི་བྱང་ཡིང་མི་བཀོད་པ་རིདེ། 
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བདོ་མོའོ་ིརྩོོམོ་རཿག

རྩོོམི་རིིག་གིས་ཁེརི་རྐྱེང་ག་ིསུན་སྣང་དང་དགའི་སྤྲོའི་ིདགོད་འིཛུམི་མིཐེའི་དག་

མིགི་ག་ིདཔྱདི་དུ་བསྟེརི་ཐུབ་ལ། ཤེགོ་བུ་དང་སྨྱུག་གུའི་ིབརི་གསངེ་ན་གསང་བ་དང་

དམི་ཚོགི་ག་ིསྤྲནི་པ་ལྷདོ་དུ་ཆོགས་ཡིདོ། ཨ་མིས་དྭངས་གཙོང་ག་ིཤེགོ་བུའི་ིསྤོང་ཐེང་

དུ་བུ་ཕྲུག་ག་ིལས་དབང་དང་རིང་རྣམི་རིང་གསི་འིབྲ་ིབརི་རི་ེལྟསོ་ཀྱི་ིམིགི་འིདོ་རྒྱང་ན་

སྲིངི་ཡིདོ་པས། འིད་ིན་མི་ཅིགི་ལབ་སྒྲོལོ་གྱི་ིསྨྱུ་གུ་དགུང་ལ་ཕྱོརི་ནས་ས་ཆོནེ་པའོི་ིཁ་

ཞིངེ་ལྟབེ་བཞིནི་འིདུག

ཅིསེ་ཉསི་སྟེངོ་དགུ་ལའོི་ིཟླ་དྲུག་པའི་ིཚོསེ་བརྒྱད་ཉིན་ཁྲོ་ིའིདུ་ནས། 



 86  

བོད་ལོྗོངསེ་སྤྱིི་ཚགོསེ་ཚན་རིག་ཁང་གི་ 

ནོར་བྲེང་ཨོ་རྒྱན་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཉ་ེབའི་ིལ་ོའིགརི་སློབོ་ཆོནེ་གྱི་ིསློབོ་མི་དང༌། ལས་བྱདེ་པའི་ིགྲས་སུ་བདོ་

མི་ོསྨྱུག་ཐེགོས་པ་ཇི་ེཉུང་ལ་འིགྲ་ོབཞིནི་པརི་ཁྱིདེ་ལ་བསམི་ཚུལ་ག་འིདྲ་ཡིདོ། 

ལན། འིདིས་སྐརོི་རིང་ཉདི་བརྩོམི་བྱ་ཁག་ལ་ཞིབི་འིཇུག་དང༌། བརྩོམིས་ཆོསོ་

དུས་ཐེོག་མི་གྲུབ་པའིི་གཡིེང་བས་སྤྱིི་ཚོོགས་ཀྱིི་བྱ་བཞིག་ཁག་ལ་ཟབ་ཞུགས་བྱ་

རྒྱུའི་ིཁམོིས་པ་མིདེ་པ་ལྟ་བུས་གནད་དནོ་འིདརིི་འིད་ིདང་ད་ེཡིནི་ཞུ་སྤོབོས་བྲལ་རུང༌། 

འིོན་ཀྱིང་ཤེེས་ལྡན་མིའི་ིནང་ནས་གྲུབ་འིབྲས་ཆོེན་པ་ོཐེོན་པ་མི་ིཉུང་བ་ཙོམི་ཡིོད་འིདྲ་

བས་ཁྱིོན་ཡིོངས་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་ཇིི་འིདྲ་བ་ཤེེས་ཚོོརི་གཏོིང་ཟབ་པོ་མིེད་ཀྱིང་གལ་

སྲིིད་ཁྱིེད་ཀྱིིས་གསུངས་པ་ད་ེལྟརི་ཡིིན་ལ་སྐུ་སྐྱོ་ེམི་ཚོོས་གནད་དོན་འིད་ིལེགས་པའི་ི

ཕྱོགོས་སུ་འིགྱུརི་ལྡོག་གཏོངོ་ཐུབ་པའི་ིརི་ེབ་ཞུ་རྒྱུ་ལགས། 

བུད་མེད་སྙན་ངག་པ་འིཆིེ་མེད་ལགསེ། 

དིྲ་བ། རྩོོམི་རིིག་ག་ིགརི་སྟེེགས་སུ་སྐྱོེས་མི་ཚོོརི་དམིིགས་བསལ་གྱི་ིསྟེེགས་

བུ་གནང་ཡིདོ་པརི་ཁྱིདེ་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཅི་ིའིདྲ་འིདུག

ལན། དུས་རིབས་སྔ་མིའིི་ལ་ོརིབས་བརྒྱད་ཅུ་བ་དང་དགུ་ཅུ་བའིི་ནང་སྔརི་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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བྱུང་མི་མྱོོང་བའི་ིགསརི་རྩོོམི་གྱི་ིརྣམི་པ་ཞིིག་གིས་བོད་ཀྱི་ིརྩོོམི་སྟེེགས་ཧྲིིལ་བ་ོསྐྱོོམི་

པརི་བྱས་ཤེིང༌། དེ་དང་དུས་མིཉམི་དུ་བོད་རིང་གི་སྐད་དང་ཡིི་གེ་ལ་བརྟོེན་ནས་

བསམི་བློ་ོགསརི་བ་དང་དངོས་ཡིོད་འིཚོ་ོབ། དུས་རིབས་ཀྱི་ིརི་ེསྙེག་དང་སྙིང་སྟེོབས་

མིངོན་པརི་མིཚོོན་པའི་ིབརྩོམིས་ཆོོས་མིང་དུ་བྱུང་བ་དེས་བོད་ཀྱི་ིརྩོོམི་རིིག་གོང་དུ་

སྤོེལ་བརི་ཚོད་ངེས་ཅིན་ཞིིག་གི་སྟེེང་ནས་བྱས་རྗེེས་མིི་དམིན་པ་ཞིིག་བཞིག་ཡིོད་

ངེས་རིེད་ལ། ད་ེབཞིིན་དུ་ང་ལ་མིཚོོན་ནའིང་དུས་རིབས་ད་ེདང་ལ་ོརིབས་དེའི་ིནང་

བྱུང་མྱོོང་བའིི་སྐྱོེས་པ་སྙན་ངག་སྨྲ་བ་དག་དང་མིཉམི་དུ་འིཚོརི་ལོངས་བྱུང་ཞིིང༌། 

མིཉམི་དུ་རྒས་པའིི་བུད་མིེད་གསརི་རྩོོམི་ལ་མིོས་པ་ཡིོད་མིཁན་གྱིི་མིི་རིབས་དང་

བའོི་ིགྲས་ཤེགི་ཡིནི་པའི་ིཆོ་ནས། འིདིརི་སྐབས་སུ་བབས་པའི་ིབརྗེདོ་གཞི་ིསྟེ།ེ བདོ་ཀྱི་ི

རྩོོམི་སྟེེགས་སུ་སྐྱོེས་མི་ཚོོརི་དམིིགས་བསལ་སྟེེགས་བུ་ཞིིག་གནང་ཡིོད་པ་དེརི་ང་

རིང་ཉིད་ཀྱི་ིབསམི་ཚུལ་ཙོམི་གླིེང་ན། འིགྲན་རྩོོད་ན་ིའིཕོེལ་རྒྱས་ཀྱི་ིརྩོ་བ་ཡིིན་པའི་ི

ཆོསོ་ཉདི་ཀྱིསི། ང་ཚོོརི་ཆོདེ་དུ“རྩོོམི་སྟེགེས”ཤེགི་གནང་བ་ད་ེན་ིང་ཚོའོི་ིགསརི་རྩོོམི་

ཐེད་སསོ་དལ་བག་ཕོབེས་ཀྱི་ིགནས་མིལ་ལགེས་པ་ོཞིིག་གནང་བ་ལས། འིགྲན་རྩོདོ་

ཀྱི་ིབརི་གསེང་ཞིིག་བསྩལ་བ་ན་ིརྩོ་བ་ནས་མིིན་པས། ང་ཚོ་ོབུད་མིེད་དག་ག་ིགསརི་

རྩོམོི་ལ་ནམི་ཡིང་འིཕོེལ་རྒྱས་གསརི་བ་ཡིདོ་མི་ིསྲིདི། 

འིདས་པའི་ིལ་ོང་ོཉ་ིཤུ་ལྷག་ག་ིགསརི་རྩོོམི་བྱུང་འིཕོེལ་གྱི་ིག་ོརིིམི་ཧྲིིལ་བོརི་མིིག་

བཤེེརི་ཐེེངས་ཤེིག་བྱས་ན། རིང་ག་ིསྐད་དང་ཡི་ིགེའི་ིལམི་ནས་བྲིས་པའི་ིརིང་རིེའི་ི

བུད་མིདེ་ཚོའོི་ིསྙན་ངག་བརྩོམིས་ཆོསོ་ཁྲོདོ་ན། སྒྱུ་རྩོལ་དང་བསམི་བློ་ོསགོས་ཕྱོགོས་

གང་ག་ིཆོ་ནས་གཞིན་ལ་ངམོི་དུ་རུང་བའི་ིབརྩོམིས་ཆོསོ་ན་ིཤེནི་ཏུ་ནས་ཉུང་ཞིངི༌། ད་ེ
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

བཞིིན་དུ་ང་ལ་མིཚོོན་ནའིང༌། བོད་ཡུལ་གྱིི་ཆོེས་མིཐེོ་བའིི་རྩོོམི་རིིག་བྱ་དགའི་སྟེེ། 

“སྦྲེང་ཆོརི་བྱ་དགའི”ཐེོབ་མྱོོང་མིཁན་ཞིིག་ག་ིངོས་ནས། ང་ལ་བྱ་དགའི་ད་ེཐེོབ་པ་ན་ི

རིང་ཉིད་དགའི་འིོས་ཤེིང༌། བྱ་དགའི་ད་ེརིང་ལ་ཐེོབ་འིོས་པའི་ིདོན་དག་ཅིིག་ལ་ནམི་

ཡིང་བསམི་མྱོངོ་མིདེ་ཅིངི༌། དུས་མིཉམི་དུ“དམིགིས་བསལ”ད་ེའིདྲ་ཞིགི་ཡིདོ་པས་ད་

གཟོད་རིང་ལ་བྱ་དགའི་ད་ེཐེོབ་སོང་བརི་ངོས་འིཛིིན་ཟབ་མི་ོདང་བཅིས་བློ་ོཕོམི་དང་

ནངོས་འིགྱིདོ་ཅིགི་ཀྱིང་ངང་གསི་སྐྱོསེ་ནས་ཡིདོ། རྒྱུ་མིཚོན་ན།ི “རིང་བློ་ོརིང་ལ་ལྐོགོ་

གྱུརི་མིིན”ཞིེས་པ་ནི། ངའི་ིརྩོོམི་ཡིིག་ག་ིལྩི་ིཡིང་ན་ིང་རིང་ཁ་ོནརི་གསལ་བའི་ིསྒྲུབ་

བྱདེ་དུ་ཅིསི་མི་ིའིསོ། ཡིནི་ནའིང༌། ང་ལ་བྱ་དགའི་ད་ེཐེབོ་པརི་བརྟོནེ་ནས་རྗེསེ་རིབས་

བུད་མིེད་གསརི་རྩོོམི་པ་མིང་བོ་ཞིིག་ལ་སྐུལ་འིདེད་ཀྱིི་ནུས་པ་ངེས་ཅིན་ཐེོན་ཡིོད་

པརི་རློོམི་སྟེ་ེང་རིང་དགའི་ནས་ཡིོད། རིེད་དེ། འིདིརི་ངེས་པརི་གསལ་བཤེད་བྱེད་

དགོས་པ་ཞིིག་ནི། རིང་རིེའིི་བུད་མིེད་རྣམིས་ཀྱིི་གསརི་རྩོོམི་ལ་འིཕོེལ་མིེད་སོརི་

བཞིག་ག་ིསྣང་ཚུལ་མིངོན་པ་ད་ེནི། ང་ཚོ་ོལ་ཆོེད་དུ་རྩོོམི་སྟེེགས་ཤེིག་བསྐྱུརི་བས་

ལན་པ་རིདེ་ཅིསེ་ངན་ཁག་བཀལ་བ་གཏོན་ནས་མིནི་མིདོ། ཡིནི་ནའིང༌། རྩོོམི་སྟེགེས་

དེ་འིདྲ་ཞིིག་ཡིོད་པའིི་རྒྱུ་མིཚོན་གྱིིས་ད་གཟོད“མིི་སྐྱོེས་སྐྱོེས་ཐེམིས་ཅིད་བློ་མིརི་

གྱུརི”བ་གསལ་བོརི་ཤེེས་ཡིོད་ལ། “ཨ་མི་གླིེན་མིའི་ིབུ་ཕྲུག་གས་ོསྟེངས”དེས་ནམི་

ཡིང་ང་ཚོ་ོལ་རིང་མིག་ོའིཁྱིོངས་པའི་ིག་ོསྐབས་མིེད་ཅིིང༌། ད་ེབཞིིན་དུ་ང་ཚོོའི་ིསུ་དང་

སུ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་ལས་སྣ་གང་ལའིང་འིབྲས་བུ་ཅུང་ཙོམི་ཐེོབ་པ་ཙོམི་གྱིིས་ཡིིད་

ཚོིམིས་སློ་བའི་ིརིིགས་དག་ཡིིན་པས་འིཚོོལ་སྙེག་དང་བློ་ོསྦྱོོང་ག་ིམིོས་པའིང་ཡིོད་མི་ི

སྲིིད་ད།ོ །ད་ེབས། ང་རིང་ན་ིདྲང་བཞིག་དང་འིདྲ་མིཉམི་གྱི་ིལམི་ནས། “གསེརི་དང་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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རིག”ག་ིཤེན་འིབྱེད་པརི་འིཐེད་དེ། ངེས་པ་དོན་གྱི་ིབུད་མིེད་སྙན་ངག་པ་ཞིིག་འིབྱུང་

བརི་རི་ེབ་ཆོ་ེབས། དམིིགས་བསལ་རྩོོམི་སྟེེགས་དེརི་བཀའི་དྲིན་མི་ཞུས་ནའིང་ཆོོག་

སྙམི་མི།ོ །

ནུབ་བྱེང་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

བདུད་ལྷོ་རྒྱལ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཆོེད་ལས་མིིན་པའི་ིབོད་མི་ོརྩོོམི་པ་བ་ོཞིིག་ལ་མིཚོོན་ན། རྩོོམི་འིབྲིའི་ི

ལས་ཀ་ནི་ཁོ་མིོ་ཚོོའིི་ལས་རིིགས་གསུམི་པརི་གྱུརི་འིདུག“རིང་གི་ལས་ཀ་དང་

གཅིིགབྱིས་པ་སྙོརི་སྐྱོོང་དང་ཁྱིིམི་ལས་ཙོག་ཙོིག་དང་གཉིས”ཞིེས་བཤེད་ཀྱིིན་པརི་

ཁྱིདེ་ལ་བསམི་ཚུལ་ཅི་ིའིདྲ་ཡིདོ། 

ལན། བདོ་ལ་ཆོདེ་ལས་རྩོོམི་པ་བ་ོསྤྱིིརི་ན་མིང་བ་ོམིདེ། ཡིང་ན་ན་ིབདོ་ཀྱི་ིརྩོོམི་

རིིག་ག་ིཐེད་ལག་རྗེེས་བཞིག་ཡིོད་པའི་ིརྩོོམི་པ་བ་ོཕོལ་ཆོ་ེབ་ཆོེད་ལས་རྩོོམི་པ་བ་ོམི་

རིེད་ཅིེས་བརྗེོད་ཆོོགདེ་བས་འིདི་ནི་རྩོོམི་འིབྲིའིི་མིི་མིཐུན་རྐྱེེན་ཆོེན་པོ་ཞིིག་མི་རིེད་

སྙམི། བྱསི་པ་སྙརོི་སྐྱོངོ་དང་ཁྱིིམི་ལས་ཀྱི་ིཐེད་ནས་བདོ་རིིགས་བུད་མིདེ་རྣམིས་ཀྱིསི་

དངོས་སུ་ནས་ལུས་སེམིས་ཀྱི་ིངལ་བ་ཆོེན་པ་ོབཏོོན་དང་འིདོན་བཞིིན་ཡིོད། འིད་ིན་ི

བསྙོན་དུ་མིེད་པ་ཞིིག་རིེད་ལ། གོ་ལོན་བྱེད་དགོས་ས་ཞིིག་ཀྱིང་རིེད། “བསྟེན་

བཅིོས”ཆོེན་པ་ོརྩོོམི་པ་ལ་མིཚོོན་ན་རིང་དབང་བའི་ིདུས་ཚོོད་ངེས་ཅིན་ཞིིག་དགོས་

པས། བོད་རིིགས་བུད་མིེད་རྣམིས་ལ་སྐྱོེས་པ་ལས་དུས་ཚོོད་དང་ཙོག་ཙོིག་བྱ་བ་

མིང་བའི་ིམི་ིམིཐུན་རྐྱེནེ་མིཆོིས་ཏོ་ེཡིདོ། ཡིནི་ན་ཡིང༌། དངེ་སྐབས་ང་ཚོསོ་འིབྲ་ིབཞིནི་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

པའི་ིརྩོོམི་ཐུང་འིད་ིལྟ་བུ་བྲ་ིབ་དང་ཁྱིིམི་བྱིས་ཀྱི་ིལས་ཀ་གཉིས་པརི་ངས་བསམི་ན་

འིགལ་ཟླ་ཆོེན་པ་ོམི་ིགྲུབ། གཅིིག་ན། ཁྱིིམི་བྱིས་ཀྱི་ིལས་ཀའི་ིབརི་གསེང་ན་སྨྱུ་གུ་

འིཛིིན་པའི་ིདུས་ཚོོད་གཏོན་ནས་མིེད་པ་མི་ིསྲིིད་ལ། སྒེོས་སུ་བྱིས་པ་ནམི་ཡིང་ཁྱིེའུ་

ཚུལ་དུ་བསྡོད་ད་ེམི་དང་འིབྲལ་མི་ིཐུབ་པའི་ིདུས་ཚོོད་ལ་འིགྱུརི་བ་ཡིོད་ལ། དེང་བོད་

མི་ོདག་གསི་ཀྱིང་བྱསི་པ་གཅིགི་མི་གཏོགོས་སྐྱོ་ེཡི་ིམིདེ་པས་ཅིསི་ཀྱིང་ཁམོི་ལངོ་ཡིདོ་

པའི་ིདུས་ཡིདོ་སྲིདི། གཉསི་ན། གལ་ཏོ་ེསེམིས་ཤུགས་དང་མིསོ་པ་ཡིདོ་ན་དུས་ཚོདོ་

རིང་གསི་ཡིདོ་པརི་བྱདེ་ཆོགོ་པ་རིདེ། དཔེརི་ན་བདོ་ཀྱི་ིབུད་མིདེ་ཀྱིསི་ཀྱིང་མི་མི་གླིས་

ཏོ་ེརིང་ཉིད་ཀྱི་ིཤེེད་ཤུགས་ལས་དོན་གྱི་ིཕྱོོགས་སུ་བཀོལ་ཆོོག་པ་ཡིིན། དེང་བོད་ཀྱི་ི

ལས་བྱེད་ཕོལ་ཆོེརི་བ་ཁྱི་ོཤུག་གཉིས་ཀ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིལས་བྱེད་ཡིིན་ལ། ཁང་བའིང་

ཆོེན་པ་ོཡིོད། ད་ེབས་ངས་ལས་རིིགས་གསུམི་པརི་གྱུརི་བའི་ིསྒེ་ོནས་རྩོོམི་འིབྲིའི་ིམི་ི

མིཐུན་རྐྱེེན་བཤེད་པ་དེ་ཁས་ལེན་བྱེད་མིི་ཐུབ། འིདི་ད་དུང་དྲིས་ལན་གཉིས་པའིི་

སྐབས་བཤེད་པརི་འིགྱུརི། ཡིནི་ནའིང་ད་ེཉདི་སྐྱོསེ་པ་རྣམིས་ལས་ལྷག་པའི་ིབརི་ཆོད་

ཅིགི་ཏུ་ངསེ་པརི་དུ་ཁས་ལནེ་པ་ཡིནི། 

དིྲ་བ། སྐྱོེས་མི་རྩོོམི་པ་བ་ོལེགས་པ་ོཞིིག་འིཁྱིོངས་དགོས་ན་ཆོ་རྐྱེེན་ཅི་ིཞིིག་

འིཛིམོི་དགསོ། 

ལན། མིདོརི་བསྡུས་ན་དཔ་ེཀློོག་རྒྱ་ཆོེན་པ་ོབྱེད་དགོས། རྒྱུ་མིཚོན་ན།ི ང་ཚོ་ོ

བོད་ཀྱི་ིསློོབ་གས་ོམྱོོང་མིཁན་ཞིིག་ལ་མིཚོོན་ན། ང་ཚོོའི་ིསློོབ་གྲྭའི་ིསློོབ་གས་ོལ་སྟེོང་

ཆོ་མིང་བ་ོཞིིག་ཡིོད། སྦྱོང་བྱ་གང་ཡིིན་ཡིང་རིགས་པ་སྤྱི་ིབམི་ཞིིག་མི་གཏོོགས་སློོབ་

གྲྭ་ནས་སྦྱོང་ཐུབ་མིེད། རིང་ལ་མིཐེོརི་འིདེགས་ཡིོང་དགོས་ན་སློོབ་གྲྭ་ནས་མིཐེརི་
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ཕྱོིན་ཏོེ་སྤྱིི་ཚོོགས་སྟེེང་སོང་བ་ནས་བཟུང“གསོ་སྦྱོོང”གི་མིགོ་བརྩོམིས་དགོས་

འིདུགབོད་ཀྱི་ིདེང་ག་ིརྩོོམི་རིིག་གསརི་རྩོོམི་གྱི་ིགནས་བབས་ཀྱི་ིངོས་ནས་གླིེང་ན། ང་

ཚོོའི་ིཆོེས་ཐེོག་མིའི་ིཞིན་ཆོ་བསམི་བློོའི་ིཆུ་ཚོད་ཀྱི་ིཞིན་ཆོ་རིེད། དཔ་ེཀློོག་ཉུང་ལ་ལྟ་

རྒྱ་ཐེོས་རྒྱ་ཆུང་བས་བསམི་བློོའི་ིཆུ་ཚོད་ཀྱི་ིཆོ་ན་ང་ཚོ་ོལ་བཀག་ཆོེན་པ་ོཐེེབས་ཡིོད། 

འིད་ིན་ིསྐྱོསེ་མི་དང་སྐྱོསེ་པ་གང་ཡིནི་ཡིང་འིདྲ་མིཚུངས་རིདེ། ད་ེནས་སྐྱོསེ་མི་ཞིགི་ག་ི

ཆོ་ནས་བཤེད་ན། ཁྱིིམི་བྱིས་ཀྱི་ིལས་ཀས་བུད་མིེད་ཅིིག་ལ་སྐྱོེས་པ་ལས་ལྷག་པའི་ི

ཁེག་པ་ོབཟོས་ཡིོད་ཀྱིང༌། རྩོོམི་འིབྲིའིི་མིོས་པ་དང་སེམིས་ཤུགས་ཁོལ་མི་ཡིོད་པ་

དང༌། ལྷག་པརི་དུ་རིང་ལ་བསམི་བློ་ོཡིོད་ད་ེབཤེད་བྱ་བརྗེོད་དོན་ཅིིག་ཡིོད་དུས་ངས་

བསམི་ན་ཁྱིིམི་བྱིས་ཀྱིི་བརི་ཆོད་དེ་རྩོོམི་འིབྲིའིི་གེགས་སུ་མིི་འིགྱུརི་སྙམི། དེས་ན་

བསམི་བློ་ོཡིདོ་པ་ཤེནི་ཏུ་གལ་ཆོ།ེ བསམི་བློ་ོད་ེདཔ་ེཀློགོ་རྒྱ་ཆོེརི་བྱས་པ་ལས་འིབྱུང་

བ་མི་གཏོགོས་འིབྱུང་ས་མིདེ། 

བུད་མེད་སྙན་ངག་པ་བདེ་སིྐྱིད་སོྒྲིལ་མ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། དེང་སང་བུད་མིེད་ཚོོརི་ཆོེད་དུ་རྩོོམི་ཡིིག་འིགོད་སའི་ིདུས་དེབ་དང༌། 

ཚོགས་པརི་སྒྲོགི་དང་བསྒྲོགི་བཞིནི་པརི་ཁྱིདེ་ལ་བསམི་ཚུལ་གང་འིདྲ་འིདུག

ལན། ད་ེཧོ་ཅིང་ལེགས་པོརི་འིདུག་མིོད། ཕྱོོགས་གཞིན་ཞིིག་ནས་བལྟས་ན་

ཚོད་བཀག་རིགིས་ཤེགི་ཏུའིང་གྱུརི་ཡིདོ་ལས་ཆོ།ེ 
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

རོྩོམ་པ་བོ་ཧོོར་མོ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། དེང་སང་སློོབ་ཆོེན་སློོབ་མི་དང་ལས་བྱེད་པའི་ིགྲས་སུ་བུད་མིེད་སྨྱུག་

ཐེགོས་པ་ཇི་ེཉུང་དུ་འིགྲ་ོབཞིིན་པརི་ཁྱིེད་ལ་བསམི་ཚུལ་ཅི་ིའིདྲ་ཡིདོ། 

ལན། དྲ་ིབ་འིད་ིལ་ངའི་ིལན་ན་ིལྡགོ་པ་ཞིགི་རིདེ། ངའི་ིམིཐེངོ་ཐེསོ་ཀྱི་ིཤེསེ་རྒྱ་ལ་

སྐྱོོན་བྱུང་མིེད་ན། དེང་སང་ངམི་ད་ལྟའི་ིདུས་སྐབས་འིད་ིལ་བོད་མི་ིརིིགས་འིདིའི་ིབུད་

མིེད་སྨྱུག་ཐེོགས་པ་ཇིེ་མིང་ནས་ཇིེ་མིང་དུ་འིགྲོ་བཞིིན་པ་རིེད། སྔརི་སོང་གི་དུས་

རིབས་གང་ཞིིག་ཏུ་བལྟས་ཀྱིང་རིང་རིེའིི་བོད་ཀྱིི་བུད་མིེད་ཚོོས་སྨྱུག་གུའིི་རྩོལ་ལ་

བརྟོེན་ནས་སྐད་ཆོ་ཤེོད་མིཁན་ཉིན་མིོའི་ིསྐརི་གྱི་ིད་ོཟླ་རུ་བཞིག་ཀྱིང་ཐེལ་དྲགས་རྒྱུ་

མི་རིདེ། དུས་ད་ལྟ་བདོ་མིད་ོདབུས་ཁམིས་ཀྱི་ིཁརོི་ཡུག་གང་སརི་བུད་མིདེ་ཚོསོ་ཀྱིང་

རིང་རིང་ནུས་པ་ལ་དཔག་པའིི་སྨྱུག་རྩོེ་སྒུལ་ཏོེ་རིང་སེམིས་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་ཤེོད་མིཁན་

སྔརི་དང་བསྡུརི་ན་གང་མིང་མིང་ལ་ཐེནོ་གྱིནི་འིདུག་པ་ན་ིདགའི་འིསོ་པ་ཞིགི་རིདེ། ད་ེ

ན་ིཕོ་ོམིཆོོག་མི་ོདམིན་གྱི་ིལྟ་བའི་ིརྨོང་རྡ་ོཞིིག་གིན་པའི་ིམིངོན་ཚུལ་ཞིིག་རིེད་ལ་བོད་

མི་ིརིིགས་འིདིའི་ིསློོབ་གས་ོགོང་འིཕོེལ་གྱི་ིསྣང་ཚུལ་གསོན་པ་ོཞིིག་རིེད། དགའི་འིོས་

པའི་ིཆོ་ཞིིག་ལགས་ས།ོ །

བུད་མེད་སྙན་ངག་པ་བདེ་སིྐྱིད་སོྒྲིལ་མ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། རིང་རིེའི་ིབོད་ཀྱི་ིསྐྱོེས་མི་རྩོོམི་པ་བ་ོལེགས་པ་ོཞིིག་འིཁྱིོངས་དགོས་ན་

ཆོ་རྐྱེནེ་ཅི་ིཞིགི་འིཛིོམི་དགསོ། 
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ལན། སྤྱིིརི་མི་ིརིང་ལ་རིང་ཉིད་ཀྱི་ིགཤེིས་ཀ་རི་ེཡིོད་པས་ཧོ་ཅིང་བཤེད་དཀའི། 

ངས་བལྟས་ན་རིང་ཉིད་ལ་ཡིིད་ཆོེས་དང་རིང་རྒྱུད་ཕུན་སུམི་ཚོོགས་པརི་བཟ་ོརྒྱུ་ན་ི

ཆོསེ་གལ་ཆོ་ེསྙམི། 

མཚ་ོསྔོོན<<མང་ཚགོསེ་སྒྱུ་རྩོལ>>དུསེ་དེབ་ཀྱིི་གཙ་ོསིྒྲིག་པ་ 

བཀའི་མ་མཁའི་འིབུམ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཁྱིདེ་ཀྱིསི《  མིང་ཚོགོས་སྒྱུ་རྩོལ》  དུས་དབེ་ཀྱི་ིརྩོོམི་སྒྲོགི་པའི་ིའིགན་ཁུརི་

ནས་ལ་ོམིང་བོའི་ིམྱོོང་བ་ལྟརི་ན། སྐྱོེས་མིས་བྲིས་པའིི་དམིངས་སྲིོལ་རྩོོམི་ཡིིག་དེ་

སྐྱོསེ་པའི་ིདམིངས་སྲིལོ་རྩོམོི་ཡིགི་དང་བསྡུརི་ན་ཁྱིད་ཆོསོ་གང་དག་ཡིདོ། 

ལན། ང་ཚོོ《  མིང་ཚོོགས་སྒྱུ་རྩོལ》  དུས་དེབ་ལ་མིཚོོན་ན་སྤྱི་ིལོ༡༩༨༡ལ་ོ

གསརི་དུ་བསྐྲུན་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའིི་བརི་ཕོལ་ཆོེརི་ལོ་ངོ་སུམི་ཅུརི་ཉེ་བཞིིན་

འིདུགདུས་ཡུན་འིདི་འིདྲའིི་རིིང་ལ་སྤྱིི་ཚོོགས་འིཕོེལ་འིགྱུརི་སོགས་ཀྱིི་དབང་གིས་

དུས་དབེ་ཀྱི་ིནང་དནོ་སགོས་ལའིང་དུས་དང་བསྟུན་ནས་འིགྱུརི་ལྡགོ་རིབ་དང་རིམིི་པ་

བྱུང་དང་འིབྱུང་བཞིིན་ཡིོད། དཔེརི་ན། སྤྱི་ིལོ༡༩༨༡ལ་ོནས་སྤྱི་ིལོ༡༩༨༩ལོའི་ིབརི་

དམིངས་ཁྲོོད་རྩོོམི་རིིག་འིཚོོལ་སྡུད་དང་དག་སྒྲོིག་སོགས་ཀྱིི་སྐོརི་ལ་གཙོོ་བོརི་ཁ་

ཕྱོོགས་པ་ཡིིན་པས། དུས་དེབ་ཀྱི་ིནང་དོན་གཙོ་ོབ་ོཡིང་དམིངས་ཁྲོོད་རྩོོམི་རིིག་རྐྱེང་

རྐྱེང་ཡིིན། དེའི་ིརྗེེས་ནས་ལ་ོབཅུ་ཕྲག་ལྷག་ག་ིརིིང་ལ་སྣ་འིཛིོམིས་རིང་བཞིིན་ཅིན་གྱི་ི

ཕྱོོགས་ལ་འིབད་པ་ཡིིན་པས། ནང་དོན་གྱི་ིཐེད་ནས་རྩོོམི་པ་བོའི་ིརྩོོམི་རིིག་གཙོ་ོབ་ོ

དང་དམིངས་ཁྲོོད་རྩོོམི་རིིག་ཕོལ་བ་ཡིིན་པའི་ིདུས་དེབ་ཅིིག་ཏུ་གྱུརི། ཉ་ེབའི་ིལ་ོའིད་ི
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

གའི་ིརིིང་ལ་བོད་ཀྱི་ིདམིངས་སྲིོལ་རིིག་གནས་ཀྱི་ིཕྱོོགས་འིདིརི་འིབད་པ་ཡིིན་པས་

བདོ་ཀྱི་ིདམིངས་སྲིལོ་རིགི་གནས་ཆོདེ་གཉརེི་གྱི་ིདུས་དབེ་ལྟ་བུ་ཞིགི་ཏུ་གྱུརི་འིདུགད་ེ

ལྟརི་གྱུརི་བའི་ིལ་ོམིང་བ་ོའིགོརི་མིེད་པ་དང་རྩོོམི་པ་བོའི་ིཆོ་ནས་བཤེད་ན་ཡིང་སྐྱོེས་

མི་རྩོམོི་པ་བ་ོཧོ་ཅིང་ཉུང་བ་རིདེ། ད་ེན་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིརྒྱབ་ལྗོངོས་དང་སྤྱི་ིཚོགོས་ཀྱི་ིསྒྲོགི་

གཞི་ིསོགས་ཀྱིིས་ཐེག་གིས་བཅིད་པ་རིེད། དེའི་ིཕྱོིརི་སྐྱོེས་མི་རྩོོམི་པ་བ་ོརྣམིས་ཀྱི་ི

བྲསི་པའི་ིདམིངས་སྲིལོ་སྐརོི་གྱི་ིརྩོོམི་ཡིགི་ད་ེསྐྱོསེ་པ་རྩོོམི་པ་བ་ོརྣམིས་ཀྱིསི་བྲསི་པའི་ི

དམིངས་སྲིོལ་སྐོརི་གྱིི་རྩོོམི་ཡིིག་དང་བསྡུརི་ན་ཁྱིད་ཆོོས་གང་དག་ཡིོད་ཅིེ་ན་མིིག་

སྔརི་ད་ེལྟ་བུ་སྤྱི་ིབསྡོོམིས་ཤེགི་བྱདེ་རྒྱུ་ཅུང་སྔ་བའི་ིཚོདོ་རིདེ། 

དིྲ་བ། སྐྱོེས་མི་རྣམིས་ཀྱི་ིནང་ནས་དམིངས་སྲིོལ་རིིག་གནས་ལ་ཞིིབ་འིཇུག་

བྱེད་མིཁན་ཞིིག་ཡིིན་ན། དམིངས་སྲིོལ་རིིག་གནས་ལས་རིིགས་གང་དག་ལ་ཞིིབ་

འིཇུག་བྱདེ་ན་འིསོ། 

ལན། སྤྱིརིི་དམིངས་སྲིལོ་རིགི་གནས་ན་ིམིཐེའི་ཡིས་པ་ཡིནི་པས། རྣམི་གྲངས་

ཀྱི་ིཐེད་ནས་འིད་ིཙོམི་ཞིསེ་སུས་ཀྱིང་བགྲང་དཀའི་བ་རིདེ། འི་ོན་དའེི་ིནང་ནས་སྐྱོསེ་པ་

རྣམིས་ཀྱིིས་འིད་ིལ་ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་དགོས་པ་དང༌། སྐྱོེས་མི་རྣམིས་ཀྱི་ིའིད་ིལ་ཞིིབ་

འིཇུག་བྱེད་དགོས་ཞིེས་བརྗེོད་དཀའི་བ་རིེད། ཡིོངས་གྲགས་སུ་སྐྱོེས་མི་གནམི་གྱི་ི

ཕྱོེད་ཀ་རིེད་ཅིེས་པ་ལྟརི་འིཇིིག་རྟོེན་སྟེེང་ག་ིབྱ་དངོས་ཡིོད་ད་ོཅིོག་ལས་ཕྱོེད་ཀ་སྐྱོེས་

མི་རྣམིས་དང་འིབྲེལ་བ་ཡིོད་པ་ང་ཚོོས་ཁས་ལེན་དགོས། དེས་ན་སྐྱོེས་མི་རྣམིས་

ཀྱིིས་རིང་དང་འིབྲེལ་བ་ཡིོད་པ་དང༌། ཆོ་རྒྱུས་ཡིོད་པའི་ིདམིངས་སྲིོལ་ལ་ཁ་ཕྱོོགས་

ན་འིབྲས་བུ་ཆོེན་པ་ོཐེོབ་ངེས་རིེད། ད་ེབཞིིན་དུ་འིབྲོག་ཁུལ་ནས་འིཚོརི་ལོངས་བྱུང་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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བའི་ིསྐྱོེས་མི་ཞིིག་ལ་མིཚོོན་ན་འིབྲོག་ཁུལ་གྱི་ིསྐྱོེས་མི་དང་འིབྲེལ་བའི་ིདམིངས་སྲིོལ་

རིིག་གནས་ལ་ཁ་ཕྱོོགས་པ་དང༌། རིོང་ཁུལ་ནས་འིཚོརི་ལོངས་བྱུང་བའིི་སྐྱོེས་མི་

ཞིིག་ལ་མིཚོོན་ན་རིོང་ཁུལ་གྱི་ིསྐྱོེས་མི་དང་འིབྲེལ་བའི་ིདམིངས་སྲིོལ་རིིག་གནས་ལ་

ཁ་ཕྱོོགས་ན་ཧོ་ཅིང་འིོས་ཤེིང་འིཚོམིས་པའིི་ཁརི་དེ་མིཚུངས་ཀྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིང་མིི་

དམིན་པ་ཐེོབ་སྲིིད། དེ་དག་ནི་སྐྱོེས་པ་རྣམིས་ལ་མིཚོོན་ན་ནམི་ཡིིན་ཡིང་སྐྱོེས་མི་

རྣམིས་དང་འིགྲན་ཐེབས་མིེད་པའི་ིསྐོརི་རིེད། དེའི་ིཕྱོིརི་སྐྱོེས་མི་རྣམིས་ཀྱིིས་རིང་ག་ི

ལེགས་ཆོ་དང་ཞིན་ཆོ་གང་ཡིིན་ངོས་ཟིན་རྒྱུ་ནི་ཧོ་ཅིང་གལ་ཆོེ་བ་དང༌། དེའིི་རྨོང་

གཞིའིི་ིསྟེངེ་ནས་དམིགིས་ཡུལ་ཡིདོ་པའི་ིསྒེ་ོནས་དམིངས་སྲིལོ་རིགི་གནས་ཀྱི་ིཕྱོགོས་

གང་ལ་འིབད་ཀྱིང་རིང་ག་ིཐུན་མིངོ་མི་ཡིནི་པའི་ིརིིན་ཐེང་ཕྱོརིི་མིངནོ་ཐུབ་སྙམི། 
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བདོ་མོའོ་ིལོསོ་སྐལོ། 

སྐྱོ་ེཁམིས་ཀྱིསི་སྦྱོནི་པའི་ིཨ་མིའི་ིལས་སྐལ་དང་བརྩོ་ེསེམིས། དུས་རིབས་ཀྱིསི་

སྤྲད་པའི་ིཨ་མིའི་ིའིསོ་འིགན་དང་སྡུག་ཡུས། ལ་ོཟླའི་ིཆུ་གཉརེི་ཁྲོདོ་འིདོ་དུ་འིཚོརེི་བའི་ི

ཨ་མིའི་ིམིིག་ཆུ་དང་སྐྲ་དཀརི་གྱི་ིཉག་མི་རི་ེརི།ེ ས་ཆོེན་གྱི་ིབྲང་གཞུང་དུ་སྣང་སའི་ིསྐྱོ་ོ

གརི་ལ་བརྒྱུས་པའི་ིསྐྱོིད་སྡུག་ག་ིཞིབས་རྗེེས་རི་ེརིེརི་ལྕགས་ཟྭ་བརྒྱབ་ད་ེལས་སྐལ་

དྭངས་མི་ོཞིགི་ག་ིམིཁའི་དབུགས་བསུ་བའི་ིདབུ་སྒེ་ོའིད་ིནས་ཕྱོ།ེ 

ཞིསེ་ཉསི་སྟེངོ་དགུ་ལའོི་ིཟླ་དྲུག་པའི་ིཚོསེ་བཅུ་གསུམི་ཉནི་དརི་མིད་ོནས། 
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བུད་མེད་སྙན་ངག་པ་འིཆིེ་མེད་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཁྱིེད་རིང་གིས་བོད་མི་ོསློོབ་ཆོེན་པ་ཚོོརི་ཆོེས་བརྗེོད་འིདོད་པའི་ིསྐད་ཆོ་

གང་ཡིནི། 

ལན། གྲོགས་མི་ོརྣམི་པ། ང་རིང་ཡིང་བོད་མི་ོཤེེས་ལྡན་པའི་ིགྲལ་མིཐེའི་འིཛིིན་

པ་ཞིིག་ཡིིན་པའི་ིངོས་ནས། འིདིརི་ཁྱིོད་ཚོོརི་ཆོེས་བརྗེོད་པརི་འིདོད་པ་ན་ིརིང་ཉིད་ཀྱི་ི

མི་ིཚོའེི་ིལྟ་ཚུལ་དང་རིནི་ཐེང་ལྟ་ཚུལ་ད་ེཡིནི། རིདེ་ད།ེ “བཅི་ོབརྒྱད་བུ་མི་ོགནམི་གྱིསི་

མི་ིཁབེས། ས་ཡིསི་མི་ིཁྱིག”པའི་ིལང་ཚོའོི་ིདུས་ལ་མིག་ོཐེགོ་འིད་ིན་གནམི་ལས་མིདེ་

པས། བརྩོ་ེའིདང་ག་ིའིཇིིག་རྟོེན་ཧྲིིལ་བ་ོརིང་ཉིད་ཁ་ོནས་སྒེེརི་གཅིོད་བྱེད་ཐུབ་པའི་ིང་

རྒྱལ་དང་རློམོི་སེམིས་ཤེིག་ཡིོད་ཁ་ོཐེག་ཡིིན། རྒྱུ་མིཚོན་ན།ི ང་ལའིང་ཁྱིདོ་ཚོོའི་ིལང་

ཚོ་ོདང་རྨོ་ིལམི་ད་ེཡིདོ་མྱོངོ་བས་མི་ཡིནི་ནམི། དའེི་ིཕྱོརིི་ངའི་ིརྩོམོི་ཡིགི་མིང་བ་ོཞིགི་ཏུ། 

མི་ེཏོགོ་ག་ིབཀྲེག་མིདངས་འིདབ་མིའི་ིཆོདེ་དུ་བཀྲེ་ཞིངི༌། འིདབ་མི་ག་ཙོམི་སྐམི་རྙིདི་དུ་

སངོ་བའིང་མི་ེཏོགོ་ཁ་ོནའི་ིདནོ་དུ་ཡིནི་པའི་ིགནས་ལུགས་ཏོ།ེ སྟེག་ཤེརི་གཞིནོ་ནུའི་ིརྨོ་ི

ལམི་ལ་ཡིལ་མིེད་དྲན་ཤེིང་བཞིག་ཚུལ་དང་རིང་སེམིས་ཀྱིི་འིབབ་སྟེེགས་ལ་སོས་

མིེད་རྨོ་ཁ་བཟོས་ཚུལ་སོགས་བྲིས་ཡིོད་པ་དེ་དག་ཐེམིས་ཅིད་ནི་རིང་ཉིད་ཀྱིི་ལང་

ཚོོའི་ིགཏོམི་རྒྱུད་དང༌། ཡིང་ན་གཞིོན་ནུ་མི་ཞིིག་ག་ིཨ་གསརི་གྱི་ིདན་རྟོགས་ཤེིག་ཅི་ི

ལ་མིནི། ཡིནི་ནའིང༌། ང་ཚོསོ་ངསེ་པརི་ཤེསེ་དགསོ་པ་ཞིགི་ན།ི ལང་ཚོའོི་ིདུས་སྐབས་

ན་ིདབྱརི་གྱི་ིམི་ེཏོགོ་བཞིནི་སྙངི་དུ་སྡུག་ཅིངི་ཡུན་ཡིང་ཐུང་བས། ད་ེན་ིམིཛིསེ་སྡུག་ག་ི
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ག་ོརིིམི་ཞིིག་ལས་ཡིདོ་ཚོད་ཡིནི་མི་ིསྲིདི། ད་ེབས། ང་ཚོའོི་ིསུ་ཡིནི་རུང་མིིརི་སྐྱོསེ་ཀྱི་ི

རིིན་ཐེང་དང་དོན་དམི་གྱིི་སྙིང་བོ་ཞིིག་བསྐྲུན་པརི་ང་ཚོོ་རིང་སྟེེང་ནས་མིགོ་རྩོོམི་

དགོས་ཤེིང་རིང་སྟེེང་ནས་འིབད་དགོས་ཏོེ། དེང་ག་ིདུས་ན་དརི་ཕྱོོགས་ཤེིག་གིས་ལ་ོ

ཆུང་བུད་མིདེ་མིང་བ་ོཞིགི་གསི་ཐེབོ་ཐེང་དང་མི་ོདབང་བརྩོནོ་ལནེ་གྱི་ིཁ་གཡིང་མིཐེནོ་

པོརི་བསྒྲོགས་ཏོེ། དམིིགས་ཡུལ་དང་ཁ་ཕྱོོགས་མིེད་པརི་གྲགས་སྐམི་འུད་ཀྱི་ིརྗེེས་

སུ་འིབྲངས་ནས། སྨྲ་ེངག་དང་བཅིས་མི་ིསྲིིད་པའི་ིགཏོམི་སྨྲ་མིཁན་ཤེིན་ཏུ་མིང་བའི་ི

ཚོོད་རིེད། དེ་ནི་ང་ཚོོའིི་རྟོོགས་སད་ཐེེངས་ཤེིག་ཡིིན་དུ་ཆུགས་ཀྱིང༌། གྲོགས་མིོ་

ལགས། ཐེོབ་ཐེང་ཞིེས་པ་ཡིང་སྙིང་ཅི་ིལྟ་བུ་ཞིིག་ལ་ག་ོདགོས་པརི་ཁྱིོད་ཀྱིིས་བསམི་

བློ་ོཞིིབ་ཏུ་བཏོང་མྱོོང་ངམི། རིདེ་ད།ེ ད་ེན་ིསྐྱོསེ་པ་རྣམིས་ལ་སྟེེརི་རྒྱུ་ཡིདོ་པ་ཞིགི་དང༌། 

བུད་མིེད་རྣམིས་ལ་ལེན་རྒྱུ་ཡིོད་པ་ཞིིག་གཏོན་ནས་མིིན་པརི། ངའི་ིསེམིས་ཀྱི་ིརི་ེབ་

ཉག་གཅིིག་ན།ི ཕྱོ་ིརྫོིག་ནང་སྟེོང་ག་ིའིཕྱོོརི་ཉམིས་ཀྱི་ིའིགྲན་རྩོོད་ད་ེདོརི་ནས། རིང་རྐྱེ་

འིཕོེརི་ལ་གཅིིག་གཅིོད་ཐུབ་པ་དང༌། ལྷག་བསམི་རྣམི་དག་དང་སྤྱི་ིསེམིས་ཡིོད་པའི་ི

སྒེོ་ནས་དོན་སྙིང་ཅིན་གྱིི་བྱ་བ་རིེ་བསྒྲུབ་ཨེ་ཐུབ་ལ་དམིིགས་འིཛུག་རྒྱུ་དང༌། སྤྱིི་

ཚོོགས་ཕོན་བད་ེདང་འིབྲེལ་བའི་ིལས་རིིགས་བྱེད་སྒེ་ོགང་དང་གང་ལའིང་རིང་ཉིད་ཀྱི་ི

ནུས་པ་འིདོན་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ་པ་སོགས། བོད་ཡུལ་ཆོོལ་ཁ་གསུམི་པ་ོཞི་ིབད་ེབག་

ཕོེབས་ཀྱི་ིབསྟེ་ིགནས་ཤེིག་ཏུ་བསྒྱུརི་བའི་ིལས་དོན་རློབས་ཆོེན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང༌། 

བོད་རིང་ག་ིསྐད་ཡིིག་ག་ིཆུ་ཚོད་མིཐེོན་པ་ོལྡན་པའི་ིཁརི། བསློབ་ཚོན་གཞིན་དག་ལ་

བྱང་ཆོ་ལྡན་པའི་ིཤེེས་ལྡན་བུད་མིེད་ད་ེམི་ཡུམི་གྱི་ིདཔུང་སྡོ་ེགསརི་བ་ཞིིག་འིཛུག་རྒྱུ་

བྱུང་ན། ད་ེན་ིད་གཟོད་ཁྱིོད་ཀྱི་ིམི་ིཚོེའི་ིརིིན་ཐེང་ཡིིན་ལ། ད་ེན་ིཁྱིོད་རིང་བརྩོོན་ལེན་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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བྱེད་འིོས་པའི་ིཡུལ་དང་ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་གྱི་ིཐེོབ་ཐེང་ལོངས་སུ་སྤྱིོད་ཐུབ་པ་བྱུང་བའི་ི

རྟོགས་མིཚོན་ཞིིག་ཀྱིང་ཡིིན་པས། “མི་ོདབང”ཞིེས་རྩོོད་གཞི་ིཡིན་གརི་བ་ཞིིག་ཡིོད་

དོན་མིེད་སྙམི། ད་ེབས་ཡིོད་ཚོད་ང་ཚོ་ོརིང་ཉིད་ལ་རིག་ལས་པ་ལས་གཞིན་སུ་དང་

གང་ལའིང་ངན་ཁག་འིགེལ་ས་ཅིི་ཡིང་མིེད་དེ། “ཨ་མིའིི་བུ་ལ་ཡིོན་ཏོན་ཡིོད་ན། 

དགའི་ལྡན་གསརེི་ཁྲོརིི་བདག་པ་ོམིེད”ཅིེས་པའི་ིབསྟེན་དོན་ལ་ག་ོབ་ཟབ་མི་ོཞིིག་ལེན་

རིགོས་མིཁྱིནེ། 

དིྲ་བ། དངེ་སང་བུད་མིདེ་ཚོའོི་ིདངསོ་གཞི་ིདང་རིབ་འིབྱམིས་པ། འིབུམི་རིམིས་

པ་སོགས་ཡིོན་ཚོད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་ཇི་ིལྟརི་མིཐེ་ོན་གཉེན་སྒྲོིག་སའི་ིཁྱི་ོག་ད་ེལྟརི་འིདེམི་

དཀའི་ལ། སྐྱོསེ་པ་ན་ིད་ེལས་ལྡགོ་པ་ཡིནི་ཞིསེ་ཟརེི་མིཁན་ཧོ་ཅིང་མིང༌། དརེི་ཁྱིདེ་ལ་

བསམི་ཚུལ་ཅི་ིའིདྲ་ཡིདོ། 

ལན། འིདིརི་སྐབས་སུ་བབས་པའིི་བརྗེོད་གཞིི་སྟེེ་དེང་སང་བུད་མིེད་ཚོོའིི་

དངོས་གཞི་ིདང་རིབ་འིབྱམིས་པ། འིབུམི་རིམིས་པ་སོགས་ཡིོན་ཚོད་ཀྱི་ིཐེོབ་ཐེང་ཇི་ི

ལྟརི་མིཐེ་ོན་གཉནེ་སྒྲོགི་སའི་ིཁྱི་ོག་ད་ེལྟརི་འིདེམི་དཀའི་ལ། སྐྱོསེ་པ་ན་ིད་ེལས་ལྡགོ་པ་

ཡིིན་ཟེརི་བའིི་བཤེད་སྟེངས་དེརི། ང་རིང་ཉིད་ཁོ་ནའིི་མིཐེོང་ཐེོས་མྱོོང་གསུམི་དང་

བསམི་ཚུལ་ཐེད་བརྗེོད་བྱེད་ཀྱི་ིཡིིན་པས། གྲོགས་པ་ོསུ་དང་གང་ཡིིན་རུང་དགོངས་

འིགལ་མིེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆོབས་ཅིིག་དོན་གྱི་ིརྡོག་ཁ་དྲིལ་ན། རིང་རིེའི་ིབོད་རིིགས་

བུད་མིེད་ཀྱི་ིནང་ག་ིབྱམིས་སྙིང་རྗེ་ེདང་ཤེེས་རིབ། ཡི་རིབས་གཞུང་དྲང༌། ཕྱོ་ིཡི་ིབབ་

ཆོགས་པའིི་གཤེིས་ཀ་ཡིག་པོ་དེ་འིདྲ་ནི་མིི་རིིགས་གཞིན་གང་གི་བུད་མིེད་ལའིང་

མིེད་པའིི་ཚོོད་ཡིིན་པས། དེ་ནི་རིང་རིེའིི་བུད་མིེད་ཁོ་ནརི་མིངའི་བའིི་ལྷན་སྐྱོེས་ཀྱིི་



 100  

མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཆོེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ིམིཛིེས་པ་ད་ེཡིིན་ལ། ང་རིང་ལ་མིཚོོན་ནའིང་རིང་རིེའི་ིབུད་

མིདེ་ཀྱི་ིལྷདོ་ཆོགས་པའི་ིགཤེསི་ཀ་ད་ེལ་ནམི་ཡིང་དགའི་བ་ོཡིདོ་པས། དུས་དང་རྣམི་

པ་ཀུན་ཏུ་རིང་རིེའི་ིབུད་མིེད་ཀྱིི“སྲིོལ་རྒྱུན”གྱི་ིགཤེིས་ཀརི་རི་ེསྙེག་དང་སྲུང་འིཛིིན་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པརི་མི་ཟད། མིནའི་མི་དང་ཨ་མི། ཁྱིམིི་བདག་མི་བཅིས་ཀྱི་ིའིགན་གཅིགི་

ལྕགོ་ཏུ་ཁུརི་མིཁན་གྱི་ིགྲས་ཤེགི་ཀྱིང་ཡིནི། ཡིནི་ནའིང༌། དངེ་སང་རིང་རིའེི་ིབུད་མིདེ་

ནང་ཁུལ་ན“བོད་རིིགས་བུད་མིེད་ཀྱིི་གཤེིས་ཀ་གཉོམི་དྲགས་པ་སོགས་བཅིོས་

བསྒྱུརི་གཏོོང་རྒྱུ་མིང་བོ་ཞིིག་འིདུག”ཟེརི་མིཁན་ཧོ་ཅིང་མིང་བོ་འིདུགངའིི་བསམི་

ཚུལ་ལ་གཤེསི་ཀརི་བཅིསོ་བསྒྱུརི་གཏོངོ་རྒྱུ་ད་ེདནོ་དག་གལ་ཆོནེ་ཞིགི་ལ་མི་ིསམེིས་

ཤེིང༌། མིཐེརི་གཏུགས་ན་བཅིོས་བསྒྱུརི་གཏོོང་དགོས་དོན་ཡིང་མིེད་སྙམི། དེས་ན་

གནད་དོན་གྱི་ིགཙོ་ོབ་ོབུད་མིེད་རིང་སྟེེང་ན་ཡིོད་པརི་འིདོད་དེ། རིང་རིེའི་ིབུད་མིེད་

ཕོལ་མི་ོཆོ་ེཞིིག་ལ་བརྩོོན་སེམིས་ཡི་ེནས་མིེད་པ་དང་ཡིང་ན་ཤེིན་ཏུ་ལྷོད་པས། ནམི་

ཡིང་ལས་ཀ་ཅི་ིཡིནི་ཡིང་གཞིན་ལ་བརྟོནེ་པརི་གམོིས་ཤེངི༌། བད་ེའིདདོ་སྐྱོདི་འིདདོ་ཆོ་ེ

བ། “འིདོད་ཆུང་ཆོོག་ཤེེས”ཀྱི་ིབསམི་བློོས་ལྟ་ོགོས་ཙོམི་ལ་སེམིས་ཁུརི་མིེད་པ་ཙོམི་

གྱིིས་ཡིིད་ཚོིམིས་སློ་བས། སུ་དང་གང་གིས“བདེ་སྐྱོིད”དེ་འིདྲ་སྟེེརི་ཐུབ་ན། སུ་

ལའིང་ཡིོད་ཚོད་བློོས་གཏོོང་རྒྱུརི་ཐེ་ེཚོོམི་ཅི་ིཡིང་མིེད་པ་ད་ེན་ིད་གཟོད་གནད་དོན་གྱི་ི

ཡིང་སྙིང་རིེད་བསམི། ད་ེབཞིིན་དུ་རིང་རིེའི་ིསྐྱོེས་པ་ཕོལ་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ལ་མིཚོོན་ནའིང༌། 

རིང་ཉདི་ཀྱི་ིལས་དནོ་དང་ཕུགས་འིདུན་ཁ་ོན་དནོ་དུ་གཉརེི་མིཁན་ཞིགི་ཡིནི་ཚོ།ེ ཁྱིིམི་

ཚོང་ག་ིའིགན་འིཁྲོིའི་ིའིདུ་ཤེེས་ད་ེཡི་ེནས་མིེད་པས། ཁྱིིམི་ལས་ཙོག་ཙོིག་ཐེམིས་ཅིད་

ཆུང་མི་ཁ་ོནརི་བཀལ་ནའིང༌། རིང་ཉིད་ཀྱི་ིལས་དོན་ཐེད་ཐེོབ་པའི་ིའིབྲས་བུ་དེའི་ིཁྲོོད་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ན་ཆུང་མིས་ཡིོད་ཚོད་བློོས་བཏོང་བའི་ིཆོ་ཤེས་ཤེིག་ཡིོད་པ་ཤེེས་ཀྱི་ིམིེད་ཅིིང༌། གལ་

ཏོ་ེཤེེས་ཀྱི་ིཡིོད་ནའིང་མིངོན་སུམི་ཁས་ལེན་བྱེད་མི་ིའིདོད་པ་ན་ིརིང་རིེའི་ིསྐྱོེས་པ་ཚོོའི་ི

རིང་གཤེིས་དངོས་རིེད། ཡིང་གཅིིག་བཤེད་ན། རིང་རིེའི་ིབུད་མིེད་རྣམིས་ལ་འིཇིོན་

ཐེང་ཅུང་ཟད་ཡིོད་པ་ཙོམི་གྱིིས་ཁྱི་ོག་འིདེམི་དཀའི་བའི་ིསྣང་ཚུལ་བྱུང་བ་ད་ེན།ི སྐྱོེས་

པ་ཁོང་ཚོོའིི“ཡི་ཆུང”དོག་དྲགས་པས་བུད་མིེད་དེའིི་རིིགས་མི་ཤེོང་བའིམི་ཡིང་

ན“ཁྱིིམི་ཆུང་མི་རིང་ག་ིམིན་ཞིིག”ཅིེས་པའི་ིསྲིིད་པའི་ིབསློབ་བྱ་དེརི་འིགལ་མི་ཐུབ་

པའིམི། ཡིང་ན། “མི་ོམིཁས་ཐེན”གྱི་ིལྟ་བ་དེས་ཁོང་ཚོོའི་ིབསམི་བློ་ོཧྲིིལ་བོརི་དབང་

སྒྱུརི་ཐེེབས་ཡིོད་པས་ཡིིན་ནམི། གང་ལྟརི། བུད་མིེད་འིཇིོན་ཐེང་ཅིན་ལ་དེ་འིདྲའིི་

དགའི་བ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིམིདེ་པ་མིངནོ་སུམི་གྱིསི་གྲུབ་པ་དང༌། ད་ེབཞིནི་དུ་ཁངོ་ཚོརོི་ཆུང་མི་

གཡུང་མིོ“ལུག”ལྟ་བུ་ཞིིག་མིཁ་ོཆོ་ེབའི་ིརྒྱུ་མིཚོན་ཡིང༌། ཁོང་ཚོོའི་ིརྒྱུད་ན་བུད་མིེད་

རྣམིས་ལ་ནམི་ཡིང་བྲན་ཁོལ་གྱི་ིའིདུ་ཤེེས་ཤེིག་ངང་གིས་ཆོགས་ཡིོད་པ་ཨ་ེཡིིན་ནམི་

སྙམི་པའི་ིདགོས་པ་ཤེནི་ཏུ་ཆོ།ེ ད་ེབས་འིདརིི་ཆོདེ་དུ་བརྗེདོ་འིདདོ་པ་ཞིགི་ན།ི རིང་རིའེི་ི

བུད་མིེད་རྣམིས་ལའིང་རིང་ཉིད་ཀྱི་ིགནས་སྟེངས་དང་མི་འིོངས་མིདུན་ལམི་ཐེད་ས་ོ

སོརི་སེམིས་ཀྱི་ིའིཁྱིེརི་ས་ོརི་ེཡིོད་ན་ཅིིས་མི་ིཆོོགབོད་རིིགས་བུད་མིེད་ཡིིན་ན་འིཇིོན་

ཐེང་དང་བསམི་བློ་ོཡིོད་མིི་ཆོོག་ཅིེས་རྩོ་ཁྲོིམིས་གང་དུའིང་གཏོན་འིཁེལ་བྱས་མིེད་

པས། འིདས་དོན་ལ་ཕྱོིརི་དྲན་རི་ེགྱིིས་དང༌། རིང་རིེའི་ིབོད་མི་ིརིིགས་ལ་མིཚོོན་ན་ལ་ོ

རྒྱུས་ཀྱི་ིདུས་ཡུན་ཤེིན་ཏུ་རིིང་མི་ོཞིིག་ནས་སྐྱོ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིདང་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ལ་ཡིིད་

ཆོེས་ཀྱི་ིསྒེ་ོནས་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་སངས་རྒྱས་ཆོོས་ལུགས་ལ་དད་པ་དོན་གཉེརི་

བྱས་པའིི་གོ་རིིམི་ཁྲོོད། ཆོོས་ལུགས་དང་རིིག་གཞུང༌། སྲིིད་དོན་བཅིས་ཀྱིི་ཁྱིབ་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཁོངས་ས་ོས་ོན་འིཛིམི་གླིིང་ཞི་ིབད་ེཡི་ིལས་དོན་ལ་མིཐུན་རྐྱེེན་ཕུན་སུམི་ཚོོགས་པ་

སྦྱོརི་མྱོོང་ཡིོད་ཅིིང༌། མིིའི་ིརིིགས་ལ་བསམི་བློོའི་ིརྒྱགས་ཕྱོ་ེགྱི་ནོམི་པ་བསྩལ་མྱོོང་

བའི་ིརློབས་ཆོནེ་གྱི་ིམི་ཡུམི་བགྲང་གསི་མི་ིལངས་པ་ཞིགི་བྱནོ་མྱོངོ་ཡིདོ་པ་ཁྱིདོ་ཚོསོ་

ཀྱིང་ལསོ་མིཁྱིནེ། ད་ེབས། ཕྱོ་ིནང་ག་ིམིཐུན་རྐྱེནེ་རི་ེའིགྲགིཁྱིདོ་ཚོའོི་ིརྒྱབ་སྐྱོརོི་རི་ེཐེབོ་

པརི་གྱུརི་ན། ནམི་ཞིགི་ག་ིདུས་ན། འིདས་པའི་ིདུས་ཀྱི་ིསྐྱོསེ་མི་རློབས་ཆོནེ་ད་ེདང་ད་ེ

ལྟ་བུ་མི་འིོངས་པ་ན་ཁྱིོད་དང་ཁྱིོད་ཀྱི་ིཨ་མི་དང་སྲིིང་མིོ། ཡིང་ན་ཆུང་མི་དང་བུ་མི་ོ

བཅིས་ཀྱི་ིགང་རུང་ཞིགི་ཡིནི་པའི་ིསྐབས་ཀྱིང་ཡིདོ་ན་ཐེང༌། 

མཚ་ོསྔོོན་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

བུ་བཞིི་བསེམ་པའིི་དོན་གྲུབ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། རྣམི་ཐེརི་ཆོེན་མི་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིནང་གསེས་སྣང་ས་འིོད་འིབུམི་གྱིིས་སྐབས་

དའེི་ིབདོ་ཀྱི་ིམིནའི་མི་ཚོའོི་ིཉམི་ཆུང་ག་ིལས་དབང་མིཚོནོ་ཐུབ་བམི། 

ལན། ལ་ོརྒྱུས་དུས་རིིམི་ཀུན་ཏུའིང་བཙོན་པ་ོདང་གཉོམི་ཆུང༌། ཕྱུག་པ་ོདང་

མིེད་པ་ོབརི་གྱི་ིའིབྲེལ་བ་དང༌། ཁྱིད་པརི་གཉེན་དང་འིབྲེལ་ན་སྣང་ས་འིོད་འིབུམི་དང་

འིདྲ། ཡིིན་ནའིང་ཟློས་གརི་ད་ེལས་སྣང་ས་འིོད་འིབུམི་ད་ེགཉེན་དོན་གྱི་ིརིང་དབང་

བརྩོོན་ལེན་བྱེད་མིཁན་ཞིིག་དང༌། དབང་དྲག་ལ་མི་ིསྐྲག་མིཁན། རིང་ག་ིམི་ིཚོ་ེདང་

བརྩོ་ེདུང་ག་ིབློ་མིེད་རིང་བཞིིན་ལ་བརྩོོན་ལེན་བྱེད་མིཁན་ཞིིག་ཡིིན་པས་བསྔགས་

པརི་འིོས་པ་ཞིིག་ཡིིན། ད་ེལས་མིེད་པ་ོརྣམིས་ཀྱི་ིཉམི་ཆུང་མིངོན་ཡིོད་ཀྱིང༌། ཕྱོིརི་

མིཚོོན་བྱ་ན་ིདབང་ཆོེན་དང་ཕྱུག་པོས་ཕོ་ོབཅིོམི་མི་ོའིཕྲོག་བྱེད་པའི་ིརྩོིངས་སྤྱིོད་དང་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཁྲོམིིས་མིདེ་ལུགས་མིེད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚོགོས་གནས་བབ་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱདེ་པ་ཞིགི་ཡིནི། 

རོྩོམ་པ་བོ་ཧོོར་མོ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། མི་ིཞིིག་ལ་མིཚོོན་ན་མི་ིཚོེའི་ིཁྲོོད་རྣམི་དག་གིས་་སེམིས་བསམི་པའི་ི

གཏོིང་ནས་དགའི་བའི་ིའིདོད་བརྩོ་ེཐེེངས་གཅིིག་མི་གཏོོགས་ཡིོད་མི་ིསྲིིད་དམི་ཡིང་ན་

ཐེངེས་དུ་མི་འིབྱུང་སྲིདི། ད་ེལ་སྐྱོསེ་པ་དང་བུད་མིདེ་གཉསི་ལ་ཁྱིད་པརི་ཡིདོ་དམི། 

ལན། མི་ིཞིིག་ག་ིམི་ིཚོེའི་ིནང་དུ་རྣམི་དག་ཟོལ་མིེད་ཀྱིིས་སེམིས་བསམི་པའི་ི

གཏོངི་ནས་དགའི་བའི་ིའིདདོ་བརྩོ་ེལ་རིལོ་བ་ཐེངེས་གཅིགི་ལས་མིདེ་སྲིདི་ལ་ཐེངེས་དུ་

མིའིང་ཡིོད་སྲིིད། དེ་ནི་ང་ཚོོའིི་དོན་དངོས་འིཚོོ་བའིི་ནང་གི་དཔེ་མིཚོོན་མིང་པོས་

གསལ་བཤེད་བྱེད་ཐུབ། སྤྱིིརི་སྐྱོེས་ཕོ་ོམི་ོཀུན་གྱིིས་རིེ་བ་ནི་མིི་ཚོེ་གཅིིག་ལ་སྐྱོིད་

སྡུག་མིཉམི་མྱོངོ་གསི་ཚོ་ེམིཐེའི་བསྐྱོལ་པའི་ིཁ་གཏོད་ཅིགི་ཡིནི་ཀྱིང༌། དནོ་དངསོ་འིཚོ་ོ

བའི་ིནང་དུ་ད་ེཡིང་ཧོ་ཅིང་དཀའི་ཁག་ཅིིག་ཏུ་གྱུརི་ཡིོད། རི་ེའིགས། ཆུང་མི་ཟུརི་དུ་

བཞིག་ནས་བུད་མིདེ་གཞིན་དང་འིདདོ་བརྩོརེི་རིལོ་མིཁན་ཡིདོ་ལ། འིགའི་རིསེ། ཁྱི་ོབ་ོ

ཟུརི་དུ་བཞིག་ནས་སྐྱོེས་པ་གཞིན་དང་འིདདོ་བརྩོེརི་རིལོ་མིཁན་ཡིང་ཡིདོ། ད་ེདག་ན་ི

ཀུན་སྤྱིདོ་ཀྱི་ིགནད་དནོ་ཞིགི་རིདེ། ད་ེལ། སྐྱོསེ་པ་སྐྱོསེ་མིའི་ིདབརི་ཁྱིད་པརི་ཞིགི་ཡིདོ་

པ་ནི། སྐྱོེས་པ་ཚོོས་རིང་སྣང་གང་དྲན་བྱེད་སྲིིད་ལ་སྐྱོེས་པ་ཚོོའི་ིསེམིས་ལ་ད་ེཀུན་

སྤྱིོད་ཀྱི་ིགནད་དོན་ཞིིག་ཡིིན་པའི་ིཚོོརི་བ་ཡིང་མི་ོཡིིན་པའི་ིམིངོན་ཚུལ་ཡིང་མིང་བ་ོ

ཡིོད་དེ། སྐྱོེས་པ་ཚོོས། ང་ལ་བུད་མིེད་མིང་བོས་དགའི་ཡིིན་ཡིོད་པ་དང༌། ང་ན་ིཇི་ི

འིདྲའིི་འིཇིོན་ནུས་ཅིན་ནམི་ཡིིད་འིགུགས་ཀྱིི་ནུས་པ་ཡིོད་མིཁན་ཞིིག་ལ་བསམི་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

མིཁན་ཧོ་ཅིང་མིང༌། ད་ེསྐྱོེས་པ་མིང་བོའི་ིངག་ལས་ཐེོས་ཐུབ། བུད་མིེད་ཚོོས་ད་ེརིང་

ཉིད་ཀྱི་ིནོངས་འིགྱིོད་ཅིིག་ལ་བསམི་མིཁན་མིང་ལ། སྐྱོོན་དང་བྱ་སྤྱིོད་འིདྲ་མིཉམི་དུ་

སོང་ཡིང་སྤྱིི་ཚོོགས་ཀྱིི་ཁོརི་ཡུག་གིས་དེ་འིདྲའིི་རིིགས་ལ་བུད་མིེད་ཚོོརི་སྐྱོོན་

འིདོགས་དང་དམིའི་འིབེབས་མིང་བ་ོབྱེད་པ་རིེད་ལ་སྐྱོེས་པ་ཚོོརི་ད་ེའིདྲའི་ིཉེས་ཁག་

མི་ིའིགལེ་བ་རིདེ། 

རེབ་གོང་རིག་གནསེ་སྒྱུ་རྩོལ་གིླིང་གི་ 

ལྕང་སྐྱི་དགེ་འིདུན་བཀྲ་ཤེིསེ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། རིང་ཉིད་དངོས་སུ་གཞི་ིརིིམི་དུ་སོང་བ་ལྟརི་ན། དེང་སང་སྐྱོེས་མི་རི་ེ

འིགས་བཟའི་ཚོང་བསྒྲོགིས་རྗེསེ། བྱསི་པའི་ིཨ་མིརི་གྱུརི་ཀྱིང༌། ཡིདོ་ཚོད་བསྐྱུརི་ནས་

ཨ་ན་ེབྱེད་དུ་འིགྲ་ོམིཁན་ཡིོད། འིད་ིཚོོའི་ིསྤྱིོད་ལུགས་ལ་ཁྱིེད་ལ་བསམི་ཚུལ་ག་འིདྲ་

ཡིདོ། 

ལན། ཁ་ཆོེ་ཕོ་ལུ་ལས། འིཇིིག་རྟོེན་ལྟ་ལུགས་གཅིིག་ལ་མིཐེོ་ལུགས་

གཉསི། །ཞིསེ་པ་ལྟརི། དྲ་ིབ་འིདའིི་ིཐེད་བདག་ལ་ལྟ་ཚུལ་གཉསི་ཡིདོ་ད།ེ ལྟ་ཚུལ་དང་

བ་ོན།ི བུ་མི་ོནས་སརེི་མི་ོལ་འིཕོསོ་པའི་ིཨ་ན་ེཞིགི་ལ་མིཚོནོ་ན། ཀུན་སློངོ་ན་ིསྐྱུག་ནད་

ཅིན་གྱིསི་ཟས་མིཐེངོ་བ་བཞིནི་འིཁརོི་བའི་ིཕུན་ཚོགོས་བཅིསོ་མི་ཡིནི་པ་ཞིགི་སྐྱོསེ་ན་

རིབ་དང༌། ཡིང་ན་སྔ་འིདང་ཕྱོ་ིའིདང་དཔོག་པའི་ིརྨོང་གཞི་ིསྟེེང༌། ཁ་ེཉེན་ལ་བསམི་བློ་ོ

ཡིང་དག་བཏོང་སྟེེ། ཁོརི་ཡུག་ག་ིརྒྱབ་ལྗོོངས་ཞི་ིབད་ེདང་བག་ཕོེབས་ཞིིག་ག་ིངོས་

སམི། ཡིང་ན། བུ་མི་ོསྣང་ས་འིོད་འིབུམི་དང༌། བུ་མི་ོལྷ་རིིས་ལྟ་བུའི་ིགནས་ཡུལ་གྱི་ི
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མིནརི་གཅིོད་དང༌། རྐྱེེན་དབང་སྣ་ཚོོགས་ཤེིག་གིས་རྒྱུད་སྐུལ་ཏོེ་ཆོོས་ལམི་ལ་

ཞུགས་ཤེིང༌། རྗེེས་སོརི་ཡིང་ཞུགས་པ་ཙོམི་དུ་མི་བཞིག་པརི། ཁྲོིམིས་ཀྱི་ིཚོད་གཞི་ི

ལོངས་པའི་ིརྒྱ་ཁ་ཞིིག་ལས་མི་ལྷུང་བརི་འིཆོ་ིནུས་ན། ཕྱོག་བྱ་ཐེལ་མི་ོསྦྱོརོི་བའི་ིའིོས་

སུ་ཆོའེི།ོ །འིནོ་ཀྱིང་འིད་ིལྟ་བུ་ན་ིསྙགིས་བདའོི་ིདུས་འིདརིི་ཉནི་སྐརི་བཞིནི་ན།ོ །ལྟ་ཚུལ་

གཉིས་པ་ནི། གཞིོན་ནུའི་ིདད་པ་གླི་ོབུརི་རིམི། རིང་ག་ིའིདོད་ཐེོག་ཏུ་རྟོ་མི་རྒྱུག་པརི། 

བསམི་བློ་ོཕུག་མིེད་ཅིིག་ག་ིངང་ནས་རིབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིིན་ན། ཆོོས་ཀྱི་ིགནས་ལུགས་

ཕོརི་ཞིགོདམིངས་གཞིས་ཚུན་ནའིང༌། བན་སརེི་མི་ོདབུས་ལ་འིགྲ་ོན་ིཚོ།ོ །དབུས་ཕོརི་

འིགྲ་ོསློ་ཡིང་ཚུརི་ཡིོང་དཀའི། །ཚུརི་ཡིངོ་སྔུན་ན་ཆོསོ་ཞིགི་དགོས། །ཆོསོ་མིདེ་ན་ངང་

བ་སེརི་པོ་རིེད། །ཞིེས་པ་ལྟརི་ཆོོས་མིེད་ལག་སྟེོང་གི་ཕྱོི་ཤུན་སྟེོན་པའིི་ན་བཟས་

གཡིོགས་པ་ཞིིག་འིོང་བརི་མི་ཟད། རིབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ིགནས་སྐབས་ཀྱིང༌། དཔེརི་ན། 

ཁ་ེཆོ་ེས་ན་ཉནེ་ཆོ།ེ རི་ིམིཐེ་ོས་ན་གཡིང་མིཐེ།ོ ཞིསེ་པ་ལྟརི་ཆོསོ་ལ་བརྟོནེ་པའི་ིསྡོགི་པ་

འིབའི་ཞིིག་གིས་བཀང་སྟེེ། ཐེང་ག་ིརྡ་ོལེན་པ་ལས། རུམི་གྱི་ིབྲ་ོལྷུང་སྟེ་ེཆོོས་མིག་ོམི་ི

ཐེནོ་པ་མིང་དུ་འིབྱུང་བས། དགསོ་པ་ལས་དགག་བྱ་ཆོ་ེབརི་མིཐེངོ་ལ། ད་དུང་བསམི་

དགོས་པ་ཞིིག་ལ། འིདིའི་ིགནད་གཙོ་ོཤེས་ཤེིག་བློ་མི་དང་མིཁན་པོརི་ཁས་འིཆོེས་པ་

འིགས། མིཁས་པ་འིདུས་པའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོི་དུ། གཞུང་ལུགས་ཡིང་དག་ཅིགི་ག་ིསྟེེང་

ནས་འིཆོད་པ་ལ་སྨྲ་བ་དམི་གྱིིས་བརྒྱབ་ཅིིང༌། བློ་ོམི་རྒྱས་པའི་ིཁྱིིམི་པའི་ིདབུས་སུ་

ཞུགས་ཚོ།ེ ཁ་བད་ེམི་ོཨ་བ་ོན་ེཙོ་ོལྟརི་ངག་བད་ེབ་འིགའི་ཟུང་གིས། ནང་བསྟེན་དང༌། 

སློོབ་གས།ོ མི་ིརིིགས་ཀྱི་ིཁ་ེཉེན་ལ་དབྱ་ེཞིིབ་ཀྱི་ིབསམི་བློ་ོལིངས་ཀྱིིས་བོརི་ནས། བྱ་ི

ལ་དག་ེབསྙེན་གྱིིས་ཆོོས་འིཁོརི་བསྐོརི་བའི་ིརྣམི་ཐེརི་བདག་གིརི་བཞིེས་པ་ལ་ཡིང་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

རིག་ལས་པརི་མིཐེོང་ང༌ོ། །ཁྱིད་པརི་དུ་འིཇིིག་རྟོེན་པ་ཞིིག་ལ་མིཚོོན་ན། བཟའི་ཟླ་ན་ི

ཁལ་གཅིིག་ག་ིད་ོཡི་དང༌། ཚོ་ེགཅིིག་ག་ིསྐྱོ་ཡི་ཞིེས་བརྩོ་ིམིཐེོང་ཆོེརི་བྱེད་པ་དང༌། བུ་

ཕྲུག་ཞིགི་ལ་མིཚོནོ་ན། འིཇིགི་རྟོནེ་གྱི་ིཨ་མི་ན།ི བུ་ཆུང་ག་ིསམེིས་རྟོནེ་དང༌། འིཚོ་ོབའི་ི

ཁྲོོད་མིེད་དུ་མི་ིརུང་བའི་ིགྲུབ་ཆོ་ཞིིག་དང༌། བུ་ཆུང་ག་ིཆོེས་ཐེོག་མིའི་ིདག་ེརྒན་ཡིང་

ཡིིན་ལ། ཁྱིད་པརི་དུ་མིཚོ་ོམི་ོབསྐྱོོམིས་ན་ཉ་མི་ོལས་ཀྱིང་སྐྱོོམི། །ཞིེས་པ་ལྟརི། བུ་

ཆུང་ག་ིམི་ིཚོ་ེལ་སྤྱིདོ་ངན་སྣ་ཚོགོས་འིབྱུང་བ་གདནོ་མི་ིཟ་བས། གལ་ཏོ་ེབུ་ཆུང་ག་ིཨ་

མི་ད་ེལ་གླི་ོབུརི་གྱི་ིདད་པ་ན་ཟུག་ཅིན་རི་ེའིཁྲུངས་ན། བྱ་འིདྲགོས་མི་ཕུད་པརི། སྒེ་ོང་

ལེན་ཐེབས་ཀྱི་ིདཔ་ེལྟརི། རིང་ག་ིནུས་ཚོོད་ཀྱི་ིཆོོས་རི་ེདང༌། ཁོརི་ཡུག་ལ་ཟིང་ཆོ་མི་ི

སློངོ་བའི་ིཆོསོ་རི་ེསྒྲུབ་ན་འིསོ་ཤེངི་འིཚོམི་པརི་འིདདོ་ད།ོ །

བུད་མེད་བསེམ་བློོ་བ་འིཇམ་དབྱེངསེ་སིྐྱིད་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཕྱོིའིི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་སྐྱོེས་མི་ཚོོརི་བསྡུརི་ན། རིང་བོད་མིོ་ཚོོརི་གཞིན་

བརྟོནེ་གྱི་ིབསམི་བློ་ོཤུགས་དྲག་པའི་ིཚོོརི་སྣང་བྱུང་ཨ་ེམྱོངོ༌། 

ལན། བུད་མིེད་རྣམིས་ལ་གཞིན་བརྟོེན་སྲིིན་འིབུ་ཞིེས་པའི་ིའུ་ཅིག་ག་ིསྐྱོེས་པ་

ཚོོའིི་སྐད་ཆོ་དེ་ཐེོས་སྐབས་ངའིི་སྣང་ངོརི་རྒྱུན་དུ། ཙོག་བསེརི་བུ་ནང་ལ་མི་སོང༌། 

གངས་ཁ་བའི་ིཁྲོོད་དུ་མི་ཞུགས། ཁང་བཟང་ཡིག་པ་ོདང་གོད་ཁ་དྲོན་མི་ོནས། ཟས་

ཞིིམི་པ་ོཟོས། གོས་ཡིག་པ་ོགྱིོན། ལས་གང་ཡིང་མི་བྱས་རུང་ཟས་རིང་འིགྲུབ་དང་

གོས་རིང་འིགྲུབ། ཤེ་འིཇིམི་མིདངས་དཀརི་གྱི་ིབུད་མིེད་དག་ག་ིསྣང་བརྙིན་ཡིིད་ལ་

འིཁོརི་ཡིོང༌། ངའིི་བསམི་པརི་རིོང་འིབྲོག་ཕྱོོགས་སུ་སྐྱོེས་པ་དང་བུད་མིེད་རྣམིས་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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གཅིགི་ལ་གཅིགི་རྟོནེ་གྱིསི་འིཚོ་ོབ་རིདེ། ད་ེཡིང་བུད་མིདེ་ཀྱིསི་ནང་ག་ིཁྱིམིི་ལས་ནས་

ཕྱོིའིི་ཞིིང་ལས་ཕྱུགས་ལས་ཀྱིི་ལས་ཀ་མིང་ཆོེ་ཤེོས་བྱེད་ཀྱིིན་ཡིོད་པ་རིེད། ཡིིན་

ནའིང་བསམི་བློོའི་ིབཀོད་པའི་ིསྟེེང་བུད་མིེད་སྐྱོེས་པ་ལ་བརྟོེན་པ་ཅུང་མིང་ན་ཐེང༌། ད་ེ

རྐྱེེན་བྱས་ནས་གཞིན་བརྟོེན་སྲིིན་འིབུ་དང༌། གསུམི་བརྟོེན་ཏོ་ེཕོ་བརྟོེན་ཁྱི་ོབརྟོེན་བུ་

བརྟོནེ་ཞིསེ་པའི་ིལྟ་ཚུལ་ད་ེགྲུབ་པ་རིདེ་སྙམི། བདག་ག་ིབསམི་པརི་ཁ་ོཚོ་ོན་ིགཅིགི་ལ་

གཅིིག་བརྟོེན་གྱིིས་འིཚོ་ོབརི་མི་ཟད། ལུས་པོའི་ིངལ་རྩོོལ་གྱི་ིཐེད་སྐྱོེས་པ་སྐྱོེས་མིརི་

བརྟོེན་པ་ཅུང་མིང་བརི་འིདོད། ད་ེབས་གཞིན་བརྟོེན་སྲིིན་འིབུ་དང་གསུམི་བརྟོེན་ཞིེས་

པའི་ིསྐད་ཆོ་ད་ེགཞི་ིའིཛིིན་ས་ཡིོད་མིེད་ལ་ཡུན་གྱིིས་བརྟོག་དགོས། གྲོང་ཁྱིེརི་དུ་བོད་

ཁྱིམིི་ཕོལ་མི་ོཆོ་ེན། བུད་མིདེ་ཀྱིསི་རིང་ག་ིགཞུང་ལས་ཞིོརི་དུ། བྱསི་པརི་བདག་སྐྱོངོ་

དང་ཁྱིིམི་ལས་བྱེད་པ་སྐྱོེས་པ་ལས་མིང་ཞིིང༌། ཁྱིིམི་གྱི་ིའིགན་ཁུརི་གཙོ་ོབ་ོཡིང་བུད་

མིདེ་དག་ག་ིཕྲག་ཏུ་བབས་ཡིདོ་པ་རིདེ། མིིག་སྔའི་ིགནས་ཚུལ་ལྟརི་ན། གཞིན་བརྟོནེ་

སྲིིན་འིབུའིི་ཆོོ་ལོ་འིདི་ཚོམི་ཚོོམི་ཅིི་ཡིང་མིེད་པརི་རིེ་ཞིིག་སྐྱོེས་པ་ཚོོརི་གནང་ན་

འིགྲགི་བསམི། 

དིྲ་བ། དེང་སྐབས་སློོབ་གྲྭ་ཆོེན་མིོའི་ིགསརི་བུ་མིང་བོ་ཞིིག་གིས་བུ་མིོ་ཚོོ་

འིགུག་ཐུབ་མིིན་གཙོ་ོབ་ོན་ིསྐད་ཆོའི་ིསྒྱུ་རྩོལ་ལ་རིག་ལས་འིདུག་ཅིེས་བརྗེོད་པ་ལྟརི། 

སློོབ་གྲྭའི་ིསྐྱོེས་པ་རི་ེའིགའི་ིགླིེང་གཞི་ིགཙོ་ོབ་ོབུད་མིེད་དུ་འིགྱུརི་པའི་ིསྣང་ཚུལ་ཞིིག་

གདའི། ཁྱིེད་ཉིད་སློོབ་གཉེརི་བྱེད་ཀྱིིན་པའི་ིསྐབས་ཀྱི་ིསྣང་ཚུལ་དང་བསྡུརི་ནས་རིང་

ག་ིབསམི་ཚུལ་གསལ་བཤེད་བྱ་རིགོས། 

ལན། ངས་བསམི་ན། སྐྱོེས་མིོ་ཞིིག་སྐྱོེས་ཕོོ་གང་རུང་ལ་དགའི་ནས་ཁོ་པ་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

གྲགོས་སུ་འིདམེི་སྐབས། ད་ེལ་རྒྱུ་རྐྱེེན་མིང་བ་ོཡིདོ་ངསེ། སྐད་ཆོའི་ིསྒྱུ་རྩོལ་ཡིང་དེའི་ི

ནང་ག་ིགཅིིག་ཡིིན་རྒྱུ་རིེད། ཡིིན་ནའིང་སྒྱུ་རྩོལ་ཅིན་གྱི་ིསྐད་ཆོ་བཤེད་རྒྱུ་ད་ེའིདྲའི་ི

ལས་སློ་མིོ་ག་ལ་ཡིིན་ཏོེ། དེརི་ཡིང་སྔོན་འིགྲོའི་ིཆོ་རྐྱེེན་གང་མིང་ཚོང་དགོས་པརི་

འིདོད། སྤྱིིརི་སྐྱོེས་པ་རྣམིས་བུད་མིེད་གླིེང་རྒྱུརི་དགའི་བ་དེ་ཡིང་ཁོ་པ་ཚོོའིི་རིང་

གཤེིས་ལ་འིབྲེལ་བ་ཡིོད་པ་རིེད། ང་ལ་དྲན་པ་ཡིོད་པ་ནས་གྲོང་ཚོོའི་ིསྐྱོེས་པ་ཚོོས་

བུད་མིེད་གླིེང་ཞིིང༌། སློོབ་གྲྭ་ནས་སྐྱོེས་པ་སློོབ་གྲོགས་ཚོོས་སྐྱོེས་མི་གླིེང་ག་ིའིདུགད་

ལྟ་གཞུང་ལས་ཁང་དུ་ལས་གྲོགས་སྐྱོེས་པ་ཚོོས་བུད་མིེད་གླིེང་མུས་སུ་ཡིོད། ད་ེན་ི

ཁོ་ཚོོས་མིི་ཚོེ་གཅིིག་ལ་གླིེང་མིི་ཚོརི་བའིི་གཏོམི་རྒྱུད་རིིང་མིོ་ཞིིག་ཡིིན་སྲིིད་ཅིིང༌། 

ཡིང་ཁ་ོཚོོའི་ིསྙིང་ག་ིནོརི་བུ་དང་སེམིས་ཀྱི་ིཚོེརི་མིའིང་ཡིིན་ནོ། །ང་རིང་སློོབ་གཉེརི་

བྱདེ་དུས་དང་ད་ལྟ་བསྡུརི་ན། བརྩོ་ེདུང་འིཚོལོ་སྙགེ་བྱདེ་སྟེངས་ལ་འིགྱུརི་བ་ཅུང་བྱུང་

ཡིོད་རྒྱུ་རིེད་འིདོད། རྒྱུ་མིཚོན་སྐབས་དེརི་སྐྱོེས་ཕོ་ོམི་ོཚོང་མིའི་ིསེམིས་ཁམིས་ཅུང་

གཙོང་མི་དང་ལྷད་མི་འིདྲསེ་པ། ཁ་ེཕོན་ལས་བརྩོ་ེདུང་སྙགེ་ག་ིའིདུག་བསམི། ད་ེལྟརི་

བཤེད་ན། ད་ལྟ་ཚོང་མིས་ཁ་ེཕོན་རྐྱེང་རྐྱེང་སྙགེ་པ་རིདེ་ཟརེི་བ་གཏོན་ནས་མིནི། ཡིནི་

ནའིང་ལྟསོ་བཅིས་སུ་ད་ེའིདྲ་ཞིགི་ཨ་ེཡིནི་འིདདོ། སྐྱོསེ་པ་ན་ིཆོབ་སྲིདི་ཀྱི་ིསྲིགོ་ཆོགས་

དང་བུད་མིདེ་ན་ིབརྩོ་ེདུང་ག་ིསྲིགོ་ཆོགས་ཡིནི་ཟརེི་བ་བཞིནི། ང་རིང་ན་ིབརྩོ་ེདུང་རིངི་

ལུགས་པ་ཤེ་སྟེག་ཅིིག་ཡིནི། ངས་བརྩོ་ེདུང་འི་ོསྤྲསི་ཀྱི་ིམིངརི་ཁ་མྱོངས་མྱོངོ་ལ། བརྩོ་ེ

དུང་སྐྱུ་རུ་རི་ཡི་ིབྲ་ོབ་ཡིང་མྱོངས་མྱོོང༌། ངས་ཞི་ེའིདང་ག་ིཚོ་རུའི་ིཁུད་དུ་འིགྲ་ེལོག་

བྱས་མྱོོང་ལ། ཞི་ེའིདང་ག་ིཚོེརི་མིའི་ིལུང་རིིང་ནས་འིཕོག་འིཚོག་ཀྱིང་བརྒྱབ་མྱོོང༌། 

ཡིིན་ནའིང་འིདས་སོང་ག་ིམིངརི་སྐྱུརི་བསྐ་གསུམི་གྱི་ིཕོ་ོམིོའི་ིབརྩོ་ེདུང་ག་ིཚོོརི་བ་འིད་ི



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཉམིས་པའི་ིཤུལ་དུ། ང་ལ་དབང་བ་ཁ་ོན་ན་ིརིང་ག་ིབསློབས་པ་དང་སྦྱོངས་པའི་ིཤེེས་

བྱ་ཕྲ་མི་ོཙོམི་དེའིོ། །དེས་ངའི་ིཚོ་ེསྲིོག་ལ་གསོན་ཤུགས་གསརི་པ་སྦྱོིན་པརི་མི་ཟད། 

ང་ལ་རིང་ག་ིཀློད་པས་བསམི་བློ་ོགཏོོང་ཤེེས་སུ་བཅུགདུས་ད་ེནས་བཟུང༌། ངས་སྲི་

རིེངས་སུ་སོང་བའི་ིབག་ཆོགས་ཏོ་ེབློ་ོའིདྲ་ིས་སྐྱོེས་པ་ཕོ་ོཡིིན་ཟེརི་བའི་ིགོམིས་སྲིོལ་

དེརི་བཙོན་གྱིིས་བཞི་ིཤེད་བཀོད། ད་ེན་ིང་མི་ིཚོ་ེའིདིརི་ཡིོང་བའི་ིདོན་སྙིང་གལ་ཆོེན་

རིང་ཡིནི་པརི་འིདོད། ཐུགས་རྗེ་ེཆོ།ེ རྗེསེ་ཕྱོགོས་ཀྱིང་བུད་མིདེ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིཁ་ཚོ་

དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ིགནད་དོན་གླིེང་ནས། སྤྱི་ིཚོོགས་ལས་གནས་མི་ིའིདྲ་བ་ས་ོས་ོ

ནས་བུད་མིེད་ཀྱི་ིདཀའི་གནད་ལ་ད་ོསྣང་དང་བུད་མིེད་ཀྱི་ིགནད་དོན་གནད་དོན་ཞིིག་

ཏུ་འིགྱུརི་བརི་རིམི་འིདགེས་ཀྱི་ིནུས་པ་ཐེནོ་ཡིངོ་རྒྱུ་ངའི་ིརི་ེབ་ཡིནི། 

མཚ་ོསྔོོན་དགེ་ཐོོན་སློོབ་གྲྭའིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

གཅན་ཚ་བཀྲ་བྷོོ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། དེང་སྐབས་དོན་དངོས་ཀྱི་ིའིཚོ་ོབའི་ིཁྲོོད་དུ་སྣང་ས་འིོད་འིབུམི་ལྟ་བུའི་ི

གནས་སྡུག་ཚོད་མིདེ་མྱོངོ་མིཁན་གྱི་ིསྐྱོསེ་མི་ཡིདོ་དམི། 

ལན། ངས་བལྟས་ན། དྲ་ིབ་འིད་ིལ་ལན་རྡགོ་རྡགོ་ཅིགི་དང་ཡིང་ན་ཟུརི་གཅིགི་

ག་ིལམི་ནས་དྲསི་ལན་ཞིགི་འིདབེས་པ་དཀའི་བའི་ིཚོདོ་རིདེ། དའེི་ིརྒྱུ་མིཚོན་ན།ི མིའིི་ི

རིིགས་ཀྱི་ིབད་ེསྡུག་བཏོང་སྙོམིས་ཀྱི་ིཚོོརི་བ་ཐེམིས་ཅིད་ན་ིཕྱོིའི་ིལུས་ཀྱི་ིཆོ་དང་ནང་

སམེིས་ཀྱི་ིཆོ་གཉསིནས་བཤེད་དགསོ་པའི་ིཕྱོིརི་རི།ོ །དང་བ་ོལྟརི་ན། དངེ་སྐབས་དནོ་

དངོས་ཀྱི་ིའིཚོ་ོབའི་ིཁྲོོད་དུ་གནས་སྡུག་ཚོད་མིེད་མྱོོང་མིཁན་གྱི་ིསྣང་ས་འིོད་འིབུམི་ལྟ་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

བུ་ཞིིག་མིེད་པ་འིདྲ་སྟེེ། གཙོ་ོབ་ོསྤྱི་ིཚོོགས་ཀྱི་ིའིགྱུརི་ལྡོག་ལ་བརྟོེན་ནས་གྲལ་རིིམི་

དབྱ་ེབ་ད་ེའིདྲ་མིངོན་སུམི་མིིན་ལ། སྔོན་ཆོད་ཀྱི་ིརིང་ལྷ་དང་གཞིན་འིདྲ་ེརུ་མིཐེོང་བའི་ི

གཏོམི་སྤྱིོད་ངན་པའི་ིདཔུང་རྔམི་ཡིང་ད་ེའིདྲ་མིཐུག་པ་ོམིེད། ད་ེན་ིམིིའི་ིརིིགས་སྤྱིིའི་ི

འིཕོེལ་རྒྱས་ཤེིག་རིེད་ལ། བོད་རིིགས་བུད་མིེད་དག་ལ་མིཚོོན་ན་བཀོལ་སྤྱིོད་ཀྱིི་

སྡུག་བསྔལ་ཡི་ང་བའི་ིདུད་འིགྲོའི་ིའིཇིིག་རྟོེན་ད་ེའིཇིིག་སོང་བ་རིེད། ད་ེན་ིའིཕོེལ་རྒྱས་

རིདེ། ད་ེན་ིརྙིངི་བ་ཞིགི་རིལ་དུ་སངོ་བ་རིདེ། ད་ེན་ིཕྱོ་ིནང་ག་ིསྔནོ་ཐེནོ་མི་ིརིགིས་གཞིན་

གྱི་ིཤེན་ཞུགས་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུང་བའི་ིགསརི་བརྗེ་ེརིེད། གསརི་བརྗེ་ེདེའིང་ལ་ོརྒྱུས་

སྟེེང་ག་ིརིིམི་བྱོན་མིཛིངས་མི་རྣམིས་ཀྱི་ིརྣམི་ཤེེས་དང་ལྷན་དུ་བྱུང་བ་རིེད། ད་ེབས། 

དེང་སྐབས་ཕྱོིའིི་རྣམི་པའིི་སྟེེང་ནས་བཤེད་ན་མིེད་ཚོོད་རིེད། ཡིིན་ནའིང༌། ལུས་

སེམིས་གཉིས་ལ་བརྟོགས་ཏོ་ེའིཚོ་ོབའི་ིབད་ེསྡུག་ད་ེཐེག་གཅིོད་བྱེད་དགོས་ན། འིད་ི

ནས་ནང་སམེིས་ཀྱི་ིཆོ་ལ་ཁ་ཕྱོགོས་ཏོ་ེདྲསི་ལན་ཞིིག་འིདབེས་དགསོ་རྒྱུ་རིདེ། 

མིིའི་ིརིིགས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚོོགས་ལ་འིཕོེལ་རྒྱས་ཅུང་ཙོམི་བྱུང་བ་གོང་དུ་བཤེད་ཟིན་

ལ། ད་དུང་གོམིས་སྲིོལ་ངན་པ་སྐོརི་ཞིིག་དང༌། དུས་རིབས་གོང་མི་གོང་མིའི་ིའིདུ་

ཤེེས་རྙིིང་བ་སྐོརི་ཞིིག་ག་ིརྩོ་བ་བརྟོན་པ་ོདང་ཚོང་ཚོིང་ག་ིཡིལ་ག་མིང་བ་ོཞིིག་བོད་ཀྱི་ི

སྤྱི་ིཚོོགས་སུ་རྟོག་བརྟོན་ཐེེརི་ཟུག་ཏུ་གནས་པའི་ིརྐྱེེན་གང་རུང་ལ་བརྟོེན། ཁྱིིམི་གཞི་ི

དྲོད་མི་ོརིེ་རིེའིི་བདག་པ་ོདང་སྤྱིི་ཚོོགས་འིཛུགས་སྐྲུན་གྱིི་གཤེོག་ཡི་སྟེེ། བུད་མིེད་

རྣམིས་ཀྱི་ིདྲིན་མི་ིག་ོཞིིང་རིིན་ཐེང་མི་ིཚོོརི་བརི་མི་ཟད། ལྡོག་སྟེ་ེནམི་རྒྱུན་དུ། “ནག་

མིོ”ཞིེས་བཀྲེ་མི་ིཤེིས་པ་དང༌། “ཆུང་མི”ཞིེས་ག་ོཐེང་ཆུང་བ་ཞིིག“སྐྲ་རིིང་མི་དང་བློ་ོ

ཐུང་མི”ཞིེས་བསམི་གཞིིག་དང་བློ་ོགྲོས་ཀྱི་ིམིཁའི་བརི་ནས་ཕྱོིརི་ཕུད་པ། “བྱ་ཁྭ་ཏོ་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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དང་མི་བུ་མིོ”ཞིེས་གཏོམི་ལ་ཆོ་འིཇིོག་མིེད་ཅིིང་ཉན་པརི་མི་ིསྤྲ་ོབ་ཞིིག“མིཛི་ོམི་ོདང་

བུ་མིོ”ཞིེས་རིིན་གོང་གླིེང་ཞིིང༌། ཟོག་བཞིིན་ཉ་ོའིཚོོང་ག་ིཀུན་སློོང་དང་ལས་འིད་ིདག་

ན་ིནང་སམེིས་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔལ་སྐྱོདེ་བྱདེ་དམི་ན་ཟུག་སློངོ་བྱེད་དག་དག་རིདེ། ད་ེབས་

གཉིས་པ་ལྟརི་ན། ད་དུང་གསརི་བརྗེ་ེདང་འིདྲ་མིཉམི་ཟེརི་བ་ནམི་མིཁའི་ིམིཐེའི་ལྟརི་

རིིང་ལ། ཕོ་ོམིཆོོག་མི་ོདམིན་གྱི་ིའིདུ་ཤེེས་རྙིིང་བ་ན་ིརི་ིབོའི་ིདཔངས་བཞིིན་མིཐེ་ོབས། 

འིཇིིག་རྟོེན་ཨ་མི་ཇི་ིའིདྲ་མིང་བ་ོཞིིག་ག་ིསེམིས་ལ་རྨོ་ཁ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡིོད་ཅིིང༌། སེམིས་

ནད་ཕོོག་པའི་ིསྣང་ས་འིོད་འིབུམི་ཡིང་བགྲང་གིས་གཞིལ་དཀའི་བ་ཞིིག་ཡིོད་ཁ་ོཐེག་

རིདེ། 

ནུབ་བྱེང་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

མཐོའི་བ་བཀྲ་དོན་ལགསེ། 

དིྲ་བ། མི་བུ་མི་ོའིགྲ་ོས་གནས་ཡིིན་ཟེརི་བའི་ིཁ་དཔ་ེལྟརི་སྐྱོེས་མི་མིང་ཤེས་

གནས་ལ་འིགྲ་ོདང་འིགྲ་ོདགསོ་པརི་ཁྱིདེ་ལ་བསམི་ཚུལ་ག་འིདྲ་ཡིདོ། 

ལན། བུ་མི་ོགནས་ལ་འིགྲ་ོབ་ན་ིབདོ་གཅིགི་པུ་མི་ཡིནི་པརི་མི་ིརིགིས་མིང་བའོི་ི

གོམིས་གཤེིས་སུ་སྣང༌། འིདི་ནི་འིཚོ་ོབའིི་དགོས་མིཁ་ོདང་མིིའིི་རིང་བཞིིན་ཀྱིི་ཐེད་

ནས་སྤྱི་ིཚོོགས་སུ་ལག་ལེན་བྱུང་བརི་མིངོན་ཏོེ། གནའི་རིབས་སྤྱི་ིཚོོགས་སུ་འིགྲིམི་

འིགྲུལ་སྟེབས་མི་ིབད་ེབ། ཆོ་འིཕྲནི་ག་ོདཀའི་བ། འིཚོ་ོབ་དང་སྨན་བཅིསོ་སགོས་ཀྱི་ིཆུ་

ཚོད་ཤེིན་ཏུ་ཞིན་པའིི་དབང་གིས་རྒན་རྒོན་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་འིདུག་མིཁན་གྱིི་བུ་

འིམི་བུ་མི་ོཞིིག་དགོས་པ་དང༌། ད་ེདག་གིས་རྒན་རྒོན་གཉརོི་བའི་ིལས་འིགན་གཙོ་ོབ་ོ
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

འིཁུརི་དུ་ལེན་དགོས་པ་རིེད། དེ་བས་མིག་པ་འིགྲ་ོབའིམི་མིནའི་མི་ལེན་པའིི་སྲིོལ་

ཆོགས། དེ་ཡིང་སྐྱོེས་པ་དང་བུད་མིེད་ཀྱིི་རིང་བཞིིན་ཐེད་ནས་བཤེད་ན་དངོས་པ་ོ

གསརི་བ་དང་ཁོརི་ཡུག་གསརི་བ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་མིགྱིོགས་པ་ན་ིསྐྱོེས་པ་

དང་བུད་མིེད་གཉིས་ལས་བུད་མིེད་རིེད། དཔེརི་ན། རིང་རིེའི་ིསློོབ་ཆོེན་དུ་གསརི་

ཞུགས་ཀྱིི་སློོབ་གྲོགས་ཕོོ་མིོ་གཉིས་ལས་མིོ་ཡིིས་ཁོརི་ཡུག་ལ་འིབྲེལ་འིདྲིས་བྱེད་

མིགྱིགོས་པ་དང༌། རྒྱ་སྐད་ཀྱིང་ལབོས་མིགྱིགོས་པ། བཤེད་སྲིལོ་དང་འིགྲ་ོསྲིལོ། ཡིདི་

ཀྱི་ིའིཛིིན་སྟེངས་སོགས་གྲོང་ཁྱིེརི་དང་སློོབ་གྲྭ་གསརི་བ་བསྟུན་ཐུབ་པ་དང༌། ཕོ་ོན་ིད་ེ

ལྟརི་མིིན་པ་མིིག་མིཐེོང་ལག་ཟིན་ཡིིན་པ་འིད་ིརིེད། རྒྱུ་མིཚོན་ད་ེདག་ག་ིདབང་གིས། 

རྒན་རྒོན་གཉིས་དང་འིདྲིས་སློ་བ་དང་ཁྱིིམི་གསརི་བ་ངོས་ལེན་བྱེད་སློ་བ་བུད་མིེད་

ཡིིན་ཕྱོིརི་མིིའི་ིརིིགས་མིང་བོས་བུ་མི་ོགནས་འིགྲ་ོབདམིས་པ་རིེད་སྙམི། དེང་རིབས་

སུ་ཆོ་འིཕྲིན་ག་ོསློ་བ་དང༌། འིགྲིམི་འིགྲུལ་སྟེབས་བད་ེཡིིན་པ། འིཕྲོད་བསྟེེན་བཟང་ལ་

འིཚོ་ོབ་ཡིརི་རྒྱས་ཡིནི་ཕྱོརིི། རྒན་རྒནོ་གཉསི་ཀྱི་ིགམི་དུ་འིདུག་མིཁན་མིདེ་པརི་བུ་བུ་

མིོ་རིང་དབང་དུ་བསྡོད་ཀྱིང་མིི་འིཚོམི་པ་མིེད་མིོད། བོད་པའིི་སྤྱིི་ཚོོགས་དང་ཁོརི་

ཡུལ་ཕོལ་མི་ོཆོེརི་ད་ེལྟ་བུ་ད་དུང་མི་ིའིཕྲདོ་པརི་སྙམི། 

བུད་མེད་ལོ་ཙཱ་བ་འོིད་ཟེར་འིཚ་ོལགསེ། 

དིྲ་བ། གལ་ཏོ་ེཁྱིེད་ཀྱིིས་བོད་མི་ོསྨད་འིཚོོང་མི་ཞིིག་ལ་ཁ་ཏོ་སློོབ་གས་ོབྱེད་

དུས། ཁོ་མིོས་དེ་ནི་རིང་ཁ་རིང་གིས་གསོ་བའིི་ཐེབས་གཞིན་ཞིིག་གམི། ཡིང་ན་

དཔལ་འིབྱོརི་གྱི་ིགནད་དོན་ཐེག་གཅིོད་པའི་ིབྱ་ཐེབས་གཞིན་ཞིིག་རིེད་ཅི་ེན། ཁྱིེད་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཀྱིསི་ཚོགི་ལན་ཅི་ིཞིགི་སློགོ་འིདདོ། 

ལན། དྲང་མིོརི་བཤེད་ན། ད་ཐུག་ག་ིབརི་དུ་ངས་བོད་མི་ོསྨད་འིཚོོང་མི་ཞིིག་

མིཐེོང་མི་མྱོོང༌། འིོན་ཀྱིང་ད་ེམིེད་པ་ཡིིན་པས་མི་ཁྱིབ་མིོད། གལ་ཏོ་ེད་ེའིདྲའི་ིགནས་

ཚུལ་ཞིགི་དང་འིཕྲད་ཚོ།ེ ངས་ཁ་ོམིརོི་རིང་བཀུརི་དང༌། རིང་གཅིསེ་རིང་འིབད། རིང་

བརྩོ་ིབཅིས་ཀྱི་ིསྒེ་ོནས་ཁ་གས་ོརྒྱབ་འིགེབས་ཀྱི་ིཐེབས་ལམི་བཙོལ་ན་ལེགས་ཚུལ་

སགོས་བཤེད་རྒྱུ་ཡིནི་པ་མི་གཏོགོས་ཐེབས་གཞིན་ཡིདོ་རྒྱུ་མི་རིདེ། ད་ེཡིང༌། མི་ིཐེགོ་

ལ་ཁ་མི་ཆོ།ེ རྟོ་ཐེོག་ལ་འིཕོོངས་མི་ཆོ།ེ ཞིེས་པའི་ིདཔ་ེལྟརི། རིང་ཉིད་ལ་ཁ་གས་ོབྱེད་

ཀྱི་ིབྱ་བ་ཞིིག་ཡིོད་པ་ཙོམི་གྱིིས། གཞིན་དག་ཚོོརི་འིད་ིསྒྲུབ་ད་ེམི་སྒྲུབ་ཅིེས་བཀོད་པ་

བཞིག་ནས་ཕོན་འིབྲས་སྨིན་དཀའི་རྒྱུ་རིེད། གཙོོ་བོ་མིི་རིིགས་འིདིའིི་འིབངས་མིི་

ཡིངོས་ཀྱི་ིབྱང་ཚོད་མིཐེ་ོརུ་གཏོངོ་རྒྱུ་ད་ེཧོ་ཅིང་གལ་ཆོ་ེབ་ཞིགི་ཡིནི་པརི་སྙམི། 

ཀན་སུའུ་ནང་བསྟན་སློོབ་གིླིང་གི་དགེ་རྒན་ 

ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ང་ཚོོའི་ིཕོ་ཡུལ་གྱི་ིགྲོང་སྡོ་ེའིགརི་ཁྱིིམི་ཚོང་གིས་བུ་མིོའི་ིརྫོོང་རིིན་ལ་

ཤེོག་སྒེོརི་ཁྲོ་ིཕྲག་བློངས་ཏོེ། མི་ིརིིགས་གཞིན་ལ་མིནའི་མིརི་བྱིན་པའི་ིསྣང་ཚུལ་ཧོ་

ཅིང་མིང་བརི་ཁྱིདེ་ལ་བསམི་ཚུལ་ཅི་ིའིདྲ་ཡིདོ། 

ལན། ལ་ོང་ོབཅུ་ཕྲག་ག་ིཡིརི་སྔོན་ནས་བྱང་འིབྲོག་ག་ིབུ་མི་ོན་ཆུང་རྣམིས་ཕྱོ་ེ

ཁུག་འིབྲས་ཁུག་རིེ་ལ་བརྗེེ་ནས་དད་མིོས་དང་སྐད་རིིགས་སོགས་ཅིི་བས་ཀྱིང་མིི་

གཅིིག་པའིི་ཡུལ་ལུང་ཐེག་རིིང་ལ་མིནའི་མིརི་བརྫོངས་པའིི་གཏོམི་མིང་དུ་ཐེོས་པ་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

དང༌། ཕྲན་ཉིད་སྐྱོེས་སའི་ིསྡོ་ེབརི་ཡིང་བུ་མི་ོབདུན་བརྒྱད་ཙོམི་ཀ་ཅུ་སོགས་སུ་ཕོ་

མིས་རིནི་ལ་བརྗེ་ེབ་དངསོ་སུ་ཡིདོ་ཅིངི༌། གནས་ཚུལ་འིདིའི་ིརིགིས་ན་ིཡིདི་སྐྱོ་ོབ་དང་

སེམིས་ཕོམི་པ་ཙོམི་ལས་རིོགས་མི་ིཐུབ་ནའིང༌། གནད་དོན་གྱི་ིའིབྱུང་རྩོ་གཙོ་ོབོརི་

ཞིིབ་ཏུ་བརྟོག་ན། སྤྱིིརི་རིང་བྱུང་ག་ིཆོོས་ཉིད་ཀྱིིས་ཕོ་ོམིོའི་ིགྲངས་ཀ་ཡུལ་ལུང་གང་

དུའིང་ཆོ་མིཉམི་དུ་བྱུང་བ་ཞིགི་ཡིནི་མིཆོསི་མིདོ། བདོ་ལ་སྐྱོསེ་པ་རིབ་ཏུ་བྱུང་བ་མིང་

བས་སྲིོལ་རྒྱུན་དབང་གིས་རིིགས་རྒྱུད་ལ་ཚོོད་འིཛིིན་ཐེེབས་པ་དང༌། ཁྱིད་པརི་ད་

ལྟའི་ིདུས་སུ་འིཆོརི་ལྡན་བུ་སྐྱོེས་ཀྱི་ིསྲིིད་ཇུས་དམི་པོའི་ིདབང་དང་བཅིས་གྲངས་ཉུང་

བའིི་ཁརི་སྲིོལ་རྒྱུན་དང་སྲིིད་ཇུས་གཉིས་ཀྱིི་ཆོ་ནས་རིིགས་རྒྱུད་ལ་ཚོོད་འིཛིིན་

ཐེབེས་ཤེངི༌། ཁྱིམིི་ཚོང་ས་ོསའོི་ིཁྱིིམི་འིཛིནི་བུ་ལ་བྱདེ་པ་ལས་བུ་མིོརི་མི་ིབྱེད་པ་དང༌། 

རིབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིང་བཙུན་པ་ལས་བཙུན་མི་ཉུང་ཞིིང༌། ད་སྔ་ཡིན་དུ་སློབོ་གྲྭརི་བསྐྱོལ་

བ་ཡིང་བུ་མི་ོལས་བུ་མིང་བ་སོགས་ཀྱིིས་བུ་མི་ོམིང་རིབས་ཤེིག་ཁྱིིམི་ནས་གནས་

ཡུལ་མི་རྙིེད་པརི་ལུས་ཤེིང༌། མིནའི་མི་སློོང་མིཁན་ཚོོས་ཀྱིང་གང་འིདོད་བསལ་ཆོོག་

པ་ལྟ་བུརི་གྱུརི་ཏོ་ེབུ་མི་ོསྐོརི་ཞིིག་མི་ིལྷག་གམི་རྩོིས་མིེད་ཅིིག་ཏུ་སོང་བ་དང༌། འིབྱོརི་

བ་མི་རྒྱས་པའི་ིཕོ་མིས་ཀྱིང་ཤེ་ཆོད་ཀྱི་ིབུ་ཕྲུག་རྒྱུས་མིེད་ཡུལ་དུ་བཙོོང་བའི་ིའུ་ཐུག་

ག་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་བརི་ངེས། ད་ེདང་འིབྲེལ་ནས་མིག་ོནག་སྤྱི་ིནས་ངོས་ཟིན་དགོས་

པ་ཞིིག་ལ། བོད་ཀྱི་ིད་ལྟའི་ིགྲྭ་བའི་ིགྲངས་འིབོརི་འིད་ིཧོ་ལམི་ལ་ོརིབས་བརྒྱད་ཅུ་བའི་ི

མིག་ོམིཇུག་ཡིས་མིས་ཀྱིི་མིི་འིབོརི་ཀྱིི་ཚོད་ལས་བྱུང་བའིི་གྲངས་འིབོརི་ཞིིག་ཡིིན་

ཞིིང༌། འིོས་འིགན་སློོབ་གསོའི་ིའིབོད་སྐུལ་དང་འིཆོརི་ལྡན་བུ་སྐྱོེས་ཀྱིི་སྲིིད་ཇུས་

ཚོགས་དམི་པོརི་སྤོེལ་བ་དང་མིཉམི་དུ་ཡུལ་ལུང་མིང་བོའི་ིདགོན་པ་ཆོ་ེཆུང་ཀུན་གྱི་ི



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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གྲྭ་རྒྱུན་ཇི་ེཉུང་ནས་ཇི་ེཉུང་ཐེོག་དགོན་པ་ལ་ལརི་ལ་ོདུ་མིའི་ིབརི་གྲྭ་རྒྱུན་ཆོད་ནས་སྐྱོ་

ཆོད་སྔ་ོསྡུག་ག་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་ཡིོད། བོད་ཀྱི་ིདགོན་པ་ན་ིསྲིོལ་རྒྱུན་རིིག་གནས་ཀྱི་ི

ལྟ་ེབ་དང་མིག་ོནག་སྤྱིའིི་ིསེམིས་ཀྱི་ིརྟོནེ་ཕུརི་ཡིནི་ཞིངི༌། མིའིི་ིརིགིས་ལ་གཏོན་གྱི་ིཕོན་

བད་ེའིབྱུང་བའི་ིགཞི་ིཐུབ་བསྟེན་རིིན་པ་ོཆོེའི་ིཆོ་ལག་ཡིོངས་སུ་རྫོོགས་པ་རྒྱུད་འིཛིིན་

དང་དརི་སྤོེལ་གྱི་ིཁུརི་བཞིེས་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཙོ་ན། དེརི་གྲྭ་རྒྱུན་ཆོད་པ་ན་ིཅི་ིབས་ཀྱིང་

གནད་དོན་ཚོབས་ཆོེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང༌། ད་ནས་ཕོརི་རྩོིས་པའི་ིམི་ིལ་ོསུམི་ཅུ་ལྷག་

གི་རྗེེས་ནས་དགོན་པ་མིང་ཆོེ་བ་ཡུལ་སྐོརི་ཙོམི་གྱིི་གནས་སམི་གནའི་རྫོས་རྟོོག་

དཔྱོད་མིཁན་རྣམིས་ཀྱི་ིབག་ོསྐལ་ཙོམི་དུ་འིགྱུརི་བའི་ིཞིེད་སྣང་ཡིང་སྐྱོ་ེསྲིིད། གྲངས་

ཉུང་མིི་རིིགས་ཤེིག་ལ་མིཚོོན་ན་དེའིི་རིིག་གནས་དང་སྐད་ཡིིག་སོགས་གང་ཅིིའིི་

གདགས་གཞི་ིན་ིམི་ིའིབོརི་ངེས་ཅིན་ཞིིག་དང༌། དེས་མི་ལོངས་ན་དགོན་པརི་གྲྭ་རྒྱུན་

ཆོད་པ་ལྟརི་རིགི་གནས་སྤྱིའིི་ིགཞི་ིརྩོའི་ིཆོག་སྒེ་ོཞིགི་ཏུ་འིགྲོའི་ོསྙམི། 

མཚ་ོསྔོོན་སློོབ་གསོེའིི་བསློབ་ཚན་བཅོསེ་སྒྱུར་ཅུསེ་ཀྱིི་བུད་མེད་

བསེམ་བློོ་བ་མཁའི་མོ་རྒྱལ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། མི་བུ་མི་ོའིགྲ་ོས་གནས་ཡིིན་ཟེརི་བའི་ིཁ་དཔ་ེལྟརི་སྐྱོེས་མི་མིང་ཤེས་

གནས་ལ་འིགྲ་ོདགསོ་པརི་ཁྱིདེ་ལ་བསམི་ཚུལ་ཅི་ིའིདྲ་ཡིདོ། 

ལན། སྤྱིིརི་བུ་མི་ོའིགྲ་ོས་གནས་ཡིིན་ཟེརི་བའི་ིགཏོམི་དཔ་ེདེརི་འིཐེད་པ་ཡིིན། 

འིོན་ཀྱིང་བུ་མི་ོཞིིག་ག་ིམི་ིཚོེའི་ིབགྲོད་ལམི་ན་ིགནས་ཡུལ་ཁ་ོན་ཡིིན་བསམི་པ་དང༌། 

བུ་མིོའི་ིཁེ་དབང་བརྩོི་སྲུང་མིི་བྱེད་པརི་ན་ཚོོད་མི་སྨིན་གོང་ནས་གནས་ལ་སྐྱོེལ་བ་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

དང་སློོབ་གྲྭ་འིགྲིམི་པའི་ིག་ོསྐབས་འིཕྲོག་ནས་གནས་ལ་སྐྱོེལ་བ། མི་ིའིདོད་བཞིིན་དུ་

བཙོན་གྱིསི་གནས་ལ་སྟེརེི་བརི་འིཐེད་པ་མིདེ། ད་ེལས་ལྡགོ་སྟེ་ེཕོ་ོམི་ོཕོན་ཚུན་ལ་བརྩོ་ེ

བ་ཡིོད་པ་དང་ན་ཚོོད་ལོན་དུས་གནས་ཡུལ་འིགྲིམི་ཚོེ་ཕོ་ཁྱིིམི་སྐྱོོང་བའིི་བུད་མིེད་

ལས་སྐྱོདི་བསམི་གྱིནི་འིདུགསྤྱིརིི་ན་བད་ེསྐྱོདི་ཅིསེ་པ་ན་ིམི་ིརིང་ཉདི་ཀྱི་ིའིདུ་ཤེསེ་ཤེགི་

གམི་ཡིང་ན། འིཚོ་ོབརི་བཟུང་བའི་ིལྟ་ཚུལ་ཞིིག་རིེད་དེ། གཞིན་གྱི་ིམིིག་མིདུན་དུ་

མིངོན་པའི་ིབད་ེསྐྱོིད་དང་རིང་སེམིས་ཀྱི་ིཚོོརི་བའི་ིབད་ེསྐྱོིད་ན་ིཁ་ཁ་ཡིིན་ཡིང་སྲིིད། 

སྐྱོེས་ལུགས་ཀྱི་ིདབང་གིས་བུད་མིེད་མིང་ཆོ་ེཤེས་ཀྱི་ིབློ་ོཞིིབ་པ་དང་ཚོོརི་བ་རྐྱེེན་པ། 

གཉེན་ལ་བྱམིས་པའི་ིཁྱིད་ཆོོས་ལྡན་པས། ཁྱི་ོགས་རིང་ག་ིཕོ་མི་དང་གཉེན་ཉེརི་མི་

བཀུརི་བ་སོགས་ཀྱི་ིསྣང་ཚུལ་ཕྲན་བུས་ཀྱིང་སེམིས་ཁམིས་སྐྱོིད་པ་ོམི་ིཡིོང་བ་དང༌། 

རིང་ག་ིཕོ་མིས་ཁྱི་ོགརི་ངན་བརྗེོད་ཙོམི་བྱས་པའིང་སེམིས་ནང་ག་ིནད་དུ་འིགྱུརི་སྲིིད། 

ལྷག་པརི་དུ་བུད་མིེད་མིང་ཤེས་ཀྱིིས་ཕོ་མི་དང་ཁྱི་ོགརི་ཚོིག་ལན་སྤྲོད་མི་ིཕོོད་པས། 

ད་ེདག་གིས་གཞིན་ལ་ཐེད་ཀརི་བརྗེོད་མི་ིཕོོད་པའི་ིལྟ་ཚུལ་དང་རི་ེའིདུན་མི་ལུས་རིང་

ག་ིབུ་བུ་མིོརི་བརྗེོད་ནས་སེམིས་ཀྱི་ིན་ཟུག་སངས་ཐེབས་བྱེད། ཕྱོ་ིཚུལ་ནས་བལྟས་

ན་མིག་པ་བཞིག་པའི་ིབུ་མི་ོདག་ན་ིབརྩོ་ེབའི་ིཕོ་མི་དང་དགའི་བའི་ིཁྱི་ོགརི་མིཉམི་དུ་

སྡོོད་ཐུབ་པས་ཁོ་མིོ་ཚོོ་ནི་གནས་འིགྲོ་མི་དག་གི་ཡིིད་སྨོན་འིཆོོརི་ཡུལ་ཡིིན་ཡིང༌། 

དོན་དམི་ཕོ་མི་དང་ཁྱི་ོག་མི་ིམིཐུན་པ་འིདྲ་བྱུང་བས་ན། ཁ་ོམི་ོཚོོརི་སྐྱོ་ོསྡུག་ཚོད་མིེད་

ཡིོད། གཞིན་དུ་ན། མིག་པ་མིང་ཆོ་ེབས་ཁྱིིམི་ཚོང་དེའི་ིསྐྱོིད་སྡུག་གང་མིང་ལ་ད་ོསྣང་

མིི་བྱེད་ཅིིང༌། འིགན་ཁུརི་ལ་གཡིོལ་ཐེབས་བྱེད་པའིང་འིདུག་པས། གནས་ཡུལ་

བསྙེགས་པའི་ིབུད་མིེད་ཚོོརི་དེའི་ིསེམིས་ཁུརི་ཆོེརི་མིེད་པརི་མིཐེོང༌། གང་ལྟརི་བོད་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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སྤྱི་ིཚོོགས་ནང་ཁ་ོམི་ོཚོོའི་ིསྐྱོིད་སྡུག་ལ་སེམིས་ཁུརི་བྱེད་མིཁན་ཤེིན་ཏུ་ཉུང་བསམི། 

སྐྱོེས་པ་མིང་ཤེས་ཀྱིིས་ཆུང་མི་དང་ཕོ་མིའིི་འིགལ་འིབྲེལ་ལ་ད་ོསྣང་ཆོེན་པ་ོམིི་བྱེད་

ཀྱིང༌། ཁ་ོཚོསོ་སེམིས་སུ་ཆུང་མིརི་སྲུང་སྐྱོབོ་བྱདེ་པའི་ིའིདུ་ཤེསེ་ལྡན་པས། ཕོ་མི་དང་

ཆུང་མིའི་ིའིགལ་འིབྲེལ་ན་ིབརྩོ་ེབ་ཉམིས་བྱེད་ཀྱི་ིས་བོན་དུ་འིགྱུརི་མི་ིསྲིིད། ད་ེབས་

ཆུང་མིརི་སྐྱོོན་ཆོ་ཆོེན་པ་ོམིེད་ན་ཁྱི་ོགས་ཆུང་མིརི་གཤེ་ེགཤེ་ེགཏོོང་མི་ིསྲིིད། ལྷག་

པརི་ཏུ་བུད་མིེད་ན་ིམི་གཞི་ིནས་བུ་ཕྲུག་སྐྱོེད་སའི་ིགཞི་ིཡིིན་པས་དེརི་སྐྱོེས་པ་ལས་

ལྷག་པའི་ིབྱམིས་བརྩོ་ེལྡན་ལ། བུད་མིེད་ཀྱིིས་ཁྱི་ོགའི་ིཕོ་མི་ད་ེརིང་ག་ིཕོ་མི་ལྟརི་སྐྱོོང་

བའི་ིའིདུན་པས་ཁེངས་ཡིོད། ད་ེབས་བུ་མི་ོའིགྲ་ོས་གནས་ཡིིན་ཞིེས་པ་ད་ེཆོ་ེས་ཞིིག་

ནས་བརྗེདོ་ན་གནས་ལུགས་ཆོེན་པ་ོལྡན་སྙམི། 

རྨ་ལོྷོ་ཁུལ་མི་རིགསེ་སློོབ་འིབྲེིང་གི་དགེ་རྒན་རྡོོ་རེྗེ་རྒྱལ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། རིང་ཉིད་དངོས་སུ་གཞིི་རིིམི་དུ་སོང་ནས་རྒྱུས་ལོན་བྱས་པ་ལྟརི་ན་

སྐྱོེས་མི་་རི་ེའིགའི་གཉེན་སྒྲོིག་སྟེ་ེབྱིས་པའི་ིཨ་མིརི་གྱུརི་རྗེེས་དགོན་པ་རུ་ཨ་ན་ེབྱེད་

མིཁན་ཡིདོ་པའི་ིསྣང་ཚུལ་འིདརིི་ཁྱིདེ་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཅི་ིའིདྲ་ཡིདོ། 

ལན། སྤྱིརིི་ན་དགནོ་པ་རུ་ཨ་ན་ེབྱདེ་མིཁན་ལ་རིགིས་གསུམི་སྟེ།ེ གཅིགིབསམི་

མི་ཤེེས་པརི་བྱིས་པ་བུད་མིེད་རྣམིས་གཞིོན་དུས་ཕོ་མིའི་ིའིདོད་བློ་ོལྟརི་དགོན་པརི་

བསྐྱོལ་ནས་ཨ་ན་ེབྱེད་མིཁན་དང༌། གཉསི། ཉདི་ཀྱིསི་བཏོནོ་པ་ལྟརི་སྐྱོསེ་མི་རི་ེའིགའི་

གཉེན་ཚོང་བསྒྲོིགས་ཏོེ་བྱིས་པའིི་ཨ་མིརི་གྱུརི་རྗེེས་དགོན་པ་རུ་ཨ་ནེ་བྱེད་མིཁན་

ཞིིག་དང༌། གསུམི། རྒྱུད་ན་བག་ཆོགས་ཀྱི་ིས་བོན་ཡིོད་པའི་ིརྒྱུ་བྱས་པ་འིཁོརི་བའི་ི
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

སྡུག་བསྔལ་མི་ེའིོབས་ལྟརི་མིཐེོང་བའི་ིསྐྱོ་ོབ་དང་ད་ེལ་ངེས་པརི་འིབྱུང་བའི་ིབློ་ོབཅིོས་

མིིན་གྱིིས་ཀུན་ནས་བསློངས་ཏོ་ེཁྱིིམི་ནས་ཁྱིིམི་མིེད་པརི་རིབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་ེདགོན་པ་རུ་

ཨ་ན་ེབྱདེ་མིཁན་རྣམིས་ཡིདོ་པའི་ིསྔ་མི་གཉསི་ལས་ཕྱོ་ིམི་མིཆོགོ་ག།ོ 

ང་རིང་ཉིད་ཀྱིང་མིད་ོསྨད་བསྟེན་པའི་ིཆུ་མིག་ོརུ་བསྔགས་པའི་ིཨ་ཆུང་གནམི་

རྫོོང་ཇིོ་མིོ་དགོན་དུ་སྔ་ཕྱོིརི་མིང་དུ་སོང་ནས་ཆོོས་དང་རིིག་གནས་ཀྱིི་དཔེ་ཁྲོིད་རིེ་

བྱེད་ཁུལ་ཀྱིི་སྐབས་དང༌། ད་དུང་དགའི་བདེ་རྫོོང་ལུང་སྔོན་དགོན་པའིི་ཇིོ་དགོན། 

གསེརི་རྟོ་རྫོོང་གསེརི་རྟོ་དགོན་པའི་ིཇི་ོདགོན་སོགས་ལའིང་རྒྱུས་ལོན་མི་ིཉུང་བ་རི་ེ

བྱས་པ་ཡིིན་སྟེབས་ཉིད་ཀྱིིས་བཏོོན་པའིི་དྲི་བ་སྟེེ། སྐྱོེས་མི་རིེ་འིགའི་གཉེན་ཚོང་

བསྒྲོིགས་ཏོ་ེབྱིས་པའི་ིཨ་མིརི་གྱུརི་རྗེེས་དགོན་པ་རུ་ཨ་ན་ེབྱེད་མིཁན་ཡིོད་པའི་ིསྣང་

ཚུལ་འིད་ིལ་ཇི་ོམི་ོརི་ེགཉིས་ཕུད་བཙུན་མི་བྱིངས་ལ་ལྟ་ཚུལ་ལེགས་པ་ོཞིིག་འིཛིིན་

གིན་ཡིོད། (རྒྱུ་མིཚོན་རྗེེས་ནས་འིཆོད)འི་ོན་བུད་མིེད་ཚོོས་ཆོང་ས་བརྒྱག་པ་དང༌། 

བྱིས་པ་བཙོའི་བ། ཁྱིིམི་ཐེབ་སྐྱོོང་བ་སོགས་བགྱིིས་ནས་ཀྱིང་རིབ་ཏུ་བྱུང་འིོས་ས་ོཞི་ེ

ན་དམི་པའིི་ཆོོས་འིདུལ་བའིི་གཞུང་གི་གནད་འིགག་གི་སྐབས་དོན་ལ་ཞིིབ་པརི་

གཟགིས་དང་ཤེསེ་པརི་འིངོ་ལ། འིཇིགི་རྟོནེ་གཏོམི་དཔ་ེལའིང༌། ཡིརི་ལོག་བསྟེན་པའི་ི

ལྕགས་རི་ིཞིེས་ཟེརི་བ་ཁྱིོད་ཀྱིིས་ཚོོརི་ཡིོད་ལོས་ཆོེ། དེས་ན་སྐྱོེས་མི་འིགའི་རི་ེགཉེན་

བསྒྲོིགས་ཏོ་ེབྱིས་པའི་ིཨ་མིརི་གྱུརི་ན་ཡིང་རྒྱུ་རྐྱེེན་སྣ་ཚོོགས་ཀྱིིས་དགོན་པ་རུ་ཨ་ན་ེ

བྱེད་མིཁན་ཡིོད་པ་ན་ིགནས་ཡུལ་དང་བཟའི་མིིའི་ིཁྲོོད་དུ་བྱུང་བའི་ིའིགལ་བ་ཡིོད་པ་

སོགས་ལ་རིག་ལས་ཤེིང་འིདི་འིདྲ་གནའི་སྔ་ོམིོའི་ིདུས་སུའིང་བྱུང་མྱོོང་ལ་ད་ལྟའིང་

མིང་དུ་སྣང་རྒྱུ་ཡིདོ། 



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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དེས་ན་རིིག་གནས་དང་སློོབ་གས་ོལ་བརྟོེན་ནས་ཕོ་ོམིཆོོག་མི་ོདམིན་གྱི་ིབསམི་

བློ་ོབཅིསོ་བསྒྱུརི་བྱས་ཏོ་ེཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་གྱི་ིབསམི་བློ་ོདང༌། འིདྲ་མིཉམི་གྱི་ིཡིདི་ཆོསེ་

བྱུང་ན་མིི་ཚོེའིི་ལྟ་ཚུལ་ཡིང་དག་པའིི་ཕྱོོགས་སུ་བསྐྱོོང་ངེས་ཡིིན། དེ་ལྟ་མིིན་པརི་

བསམི་བློ་ོརྙིིང་བའི་ིའིདུ་ཤེེས་ཏོ་ེཕོ་ོམིཆོོག་མི་ོདམིན་གྱི་ིལྟ་ངན་ད་ེད་དུང་བཅིོས་བསྒྱུརི་

བྱེད་མི་ཐུབ་ཚོ་ེབཟུང་ན་ཟིན་རྒྱུ་མིེད་པ་དང༌། བཏོང་ན་ཤེོརི་རྒྱུ་མིེད་པ། གང་བྱས་

སྡུག་བསྔལ་དུ་གྱུརི་བའི་ིའིཁོརི་བའི་ིབྱ་བ་ཉོག་འིཛིིང་ག་ིཁྲོོད་དུ་བུད་མིེད་རྣམི་པའི་ིམི་ི

གཤེསི་དང་ཐེབོ་ཐེང༌། ལས་སུ་བྱ་བརི་བརྙིས་བཅིསོ་དང༌། མིནརི་གཅིདོ། གནདོ་འིཚོ་ེ

གཏོོང་རྒྱུ་ཇི་ེམིང་ནས་ཇི་ེམིང་དུ་འིབྱུང་གིན་འིདུགད་ེལ་བཟོད་སྒེོམི་གྱི་ིནུས་པ་ཞིན་

དྲགས་ན་འིཁརོི་བའི་ིབྱ་བ་ལ་སྐྱོ་ོབ་སྐྱོསེ་ཏོ་ེདགནོ་པརི་སྐྱོབས་བཅིལོ། ཁྱིམིི་ནས་ཁྱིམིི་

མིེད་པརི་རིབ་ཏུ་བྱུང་བས་ན་ཨ་ནེ་སྟེེ་བཙུན་མི་ཞིིག་ཡིིན་ནའིང་དད་པའིི་ཡུལ་

དུབསྟེེན་རྒྱུ་ལས་ཨ་ན་ེཇི་ོམི་ོཞིིག་རིེད་ཞིེས་ཟུརི་ཟའི་ིཚོིག་དང་འིཕྱོ་སྨོད་སོགས་བྱེད་

པ་ན་ིརིང་ཉིད་བསམི་བློོའི་ིག་ོརྟོོགས་དང་རིིག་གནས་སློོབ་གས་ོརྗེེས་ལུས་ཡིིན་པའི་ི

མིཚོང་བསྟེན་པ་ལས་བོད་ཆོོས་ལྡན་གྱི་ིཞིིང་ཁམིས་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆོོས་ཤེིག་ཡིིན་པ་སུས་

ཀྱིང་མི་ིའིདདོ། 

ལོྷོ་ནུབ་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

ཀརྨ་འིབུམ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། སྐྱོེས་མི་ཚོོའི་ིབད་ེསྐྱོིད་ད་ེགང་འིདྲ་ཞིིག་ལ་ངོས་བཟུང་ཆོོགཁྱི་ོག་བཟང་

བ་ོཞིགི་ལ་འིཕྲད་རྒྱུ་ད་ེཡིནི་ནམི། 
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ལན། སྤྱིིརི་མིིའི་ིའིཚོ་ོབ་བད་ེསྐྱོིད་དང་ལྡན་མི་ིལྡན་ན་ིརིང་ཉིད་ཀྱི་ིའིདོད་འིདུན་

ཇིི་བཞིིན་འིགྲུབ་མི་འིགྲུབ་ཀྱིི་སྟེེང་ནས་འིཇིོག་ཅིིང༌། འིདོད་པའིང་མིདོརི་དྲིལ་ན་ཕྱོི་

དངོས་པོའི་ིའིདོད་པ་དང་སེམིས་ཀྱི་ིའིདོད་པ་གཉིས་སུ་འིདུ་མིོད་ཀྱིང༌། མི་ིསུམི་ཅུརི་

བསམི་པ་སུམི་ཅུ་དང་མིཛི་ོསུམི་ཅུརི་རྭ་ཁ་དྲུག་ཅུ་ཞིེས་པ་ནང་བཞིིན། ཁམིས་དང་

མིོས་པ་སྣ་ཚོོགས་པའིི་དབང་གིས་ས་ོསོརི་ས་ོསོའི་ིབདེ་སྐྱོིད་ཀྱིི་ངོས་འིཛིིན་སྟེངས་

ཅིིག་ཆོགས་ཡིོད་པ་ལས། བརྒྱ་ཁ་ཆོིག་ཆོོད་ཀྱི་ིཚོད་མི་གཅིིག་གིས་གཅིིག་ལྕོགས་

སུ་འིཇིལ་བ་ན་ིའིོས་སུ་མི་མིཐེོང་སྙམི། ཁམིས་དང་མིོས་པ་ན་ིསྐྱོེས་པ་དང་བུད་མིེད་

ལ་ལྟསོ་པ་མིདེ་པའི་ིཕྱོིརི་ན། ཚོ་ེའིདིརི་སྐྱོ་ཡི་བཟང་བ་ོཞིིག་ལ་འིཕྲད་རྒྱུ་ན་ིའིཁརོི་བ་ན་

ཡིདོ་མིཁན་སུ་ལ་མིཚོནོ་ནའིང་བད་ེསྐྱོདི་ཅིིག་ཡིིན་པ་ན་ིསྨསོ་མི་དགོས་ཀྱིང༌། མི་ིདེའི་ི

ཚོ་ེའིདའིི་ིབད་ེསྐྱོདི་ཉག་གཅིགི་པུ་དང་ཡིིན་ཁྱིབ་མིཉམི་ཡིནི་པས་མི་ཁྱིབ། 

ཀྲུང་དབྱེང་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

ཚེ་དབང་ལྷོ་མོ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། དངེ་སང་བུད་མིདེ་ཚོའོི་ིདངསོ་གཞི་ིདང་རིབ་འིབྱམིས་པ། འིབུམི་རིམིས་

པ་སགོས་ཡིནོ་ཚོད་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་ཇི་ིལྟརི་མིཐེ་ོན་གཉནེ་སྒྲོགི་སའི་ིཁྱི་ོག་ད་ེལྟརི་འིདམེིས་

དཀའི་ལ། སྐྱོསེ་པ་ན་ིད་ེལས་ལྡགོ་པ་ཡིནི་ཞིསེ་ཟརེི་མིཁན་ཧོ་ཅིང་མིང༌། དརེི་ཁྱིདེ་ལ་

བསམི་ཚུལ་ཅི་ིའིདྲ་ཡིདོ། 

ལན། ༡ ངའི་ིཉ་ེའིཁོརི་དུ་གནས་པའི་ིམི་ིརྣམིས་ད་ེལས་ལྡོག་སྟེ་ེབཟའི་ཟླ་ཡི་ིཁྱི་ོ

བོ་རིང་གི་ཆུང་མི་འིགྲོ་རིོགས་དང་ཡིིག་ཚོད་གཏོོང་རྒྱུའིི་ཐེད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོོརི་ཤུགས་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཆོེན་གནང་བ་དང་དགའི་རིོགས་ཕོ་ོམི་ོཕོན་ཚུན་ཡིོན་ཚོད་ཐེོབ་ཐེང་མིཐེ་ོལེགས་བྱ་

བརི་སྐུལ་འིདདེ་བཏོང་བ་མིང༌། 

༢ བོད་ཀྱིི་སྐྱོེས་པ་མིང་བོ་ཞིིག་ཡིོན་ཚོད་དམིའི་ཡིང་རིང་ཉིད་འིཚོོ་འིདོད་ཀྱིི་

འིདོད་པ་ཁེངས་མི་ིཐུབ་ཚོ་ེཆུང་མི་ཡིོན་ཚོད་དམིའི་བ་ཞིིག་འིདེམིས་རྒྱུའི་ིབསམི་པ་

འིད་ིའིཁོརི་བ་ཡིིན། དོན་དངོས་སུ་ཁྱི་ོཀ་དང་སྐྱོེས་མི་ཡིོན་ཏོན་ད་ོམིཉམི་ན་ལས་དོན་

བསྒྲུབ་པརི་ཕོན་ཚུན་བསམི་བཞིིག་བྱ་ཐུབ་ཅིིང་རྒྱབ་སྐྱོོརི་ཆོེན་པ་ོཐེོབ་ཀྱིིན་ཡིོད། ད་ེ

ལས་ལྡོག་སྟེ་ེཆུང་མིའི་ིཡིོན་ཚོད་དམིའི་ན་མིང་ཆོ་ེབས་ཁྱི་ོཀའི་ིལས་དོན་ལ་བསམི་

གཞིགི་བྱ་ཐུབ་རྒྱུ་ལྟ་ཞིགོལྐོགོ་ཉན་བྱས་པ་དང་ལས་ཀརི་བརི་ཆོད་བཏོང་བ། ཁྱི་ོབོརི་

ལེགས་ཉེས་བློང་དོརི་གྱིི་བསློབ་བྱ་བཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ལྟ་ཞིོགམིཐེརི་རིང་གི་འིདོད་པ་

ཁངེས་པའི་ིཆོེད་དུ་རིང་ག་ིཁྱི་ོབ་ོབཙོནོ་དུ་ལྷུང་དུ་བཅུག་མིཁན་ཡིང་ཡིདོ་པ་ལྟརི་རི།ོ །

དིྲ་བ། ས་ིཁྲོོན་གསེརི་རྟོ་བློ་རུང་ལྔ་རིིག་ནང་བསྟེན་སློོབ་གླིིང་དུ་བཙུན་མི་སྟེོང་

ཚོ་ོབདུན་ལྷག་དང༌། ཨ་ཆོནེ་དགནོ་པརི་བཙུན་མི་ཁྲོ་ིགཅིགི་ལྷག་བཞུགས་ཡིདོ། འི་ོན་

ཁྱིེད་ཀྱི་ིབསམི་ཚུལ་ལྟརི་ན་མི་ིརིིགས་དང་སློོབ་གསོ། དཔལ་འིབྱོརི་སོགས་ཀྱི་ིཐེད་

ནས་བཙུན་མི་མིང་ན་བཟང་ངམི། 

ལན། ༡ མི་ིརིགིས་ཀྱི་ིམི་ིརྒྱུད་འིཛིནི་དགསོ་ན་བཙུན་མི་ད་ེཙོམི་མིང་བ་ོམིདེ་ན་

དགའི། ༢ སྐྱོསེ་པ་ཕོའོི་ིདབང་ཤུགས་ཆོ་ེབའི་ིབདོ་མི་ིསྤྱི་ིཚོགོས་ཀྱི་ིཁྲོདོ་དུ་རིགི་གནས་

དང་དཔལ་འིབྱོརི། ལས་གནས་སོགས་གང་ཅིིའི་ིཐེད་ལ་བུད་མིེད་ལ་ཐེོབ་ཐེང་ཆུང་

བའི་ིབརྒྱ་ཆོ་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་ག་ིབདོ་པའི་ིབུད་མིདེ་རྣམིས་ལ་འིཚོ་ོབ་དང་ཁྱིིམི་གཞི།ི ཕོ་ོ

མིའོི་ིབརྩོ་ེདུང་ཐེད་ལ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ནས་དགནོ་པརི་བསྡོད་མིཁན་མིང༌། ༣ཡིང་ན་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

དགོན་པརི་མིཐེརི་ཕྱོིན་པ་དང་རིིག་གནས་རྩོེརི་སོན་པ་ཞིིག་བྱ་ཐུབ་ན་བོད་ཀྱི་ིརིིག་

གནས་མི་ིཉམིས་རྒྱུད་འིཕོལེ་མིཁན་ཞིགི་ཆོགས་ཐུབ་ན་མི་འིངོས་པརི་རྒས་འིཁགོས་

མིང་བས་དགནོ་པའི་ིསྤྱི་ིཚོགོས་ལ་ཡིངོ་སྒེ་ོདང་སྨན་རིནི། སྐད་གཡིགོ་མིེད་པ་སགོས་

ཀྱི་ིདཀའི་ངལ་མིང་བ་ོའིཕྲད་སྲིདི་ཀྱིང་ཚོང་མི་གྲསོ་འིག་ོསྟེནོ་རྒྱུ་དང་དགནོ་པའི་ིབདག་

པ་ོརྣམིས་ཀྱིིས་དོན་དངོས་ལ་བསམི་བློ་ོཞིིབ་མི་ོདང་བྱ་ཐེབས་མི་སྤོེལ་ན། མི་ིའིགྲིག་

པའི་ིགནད་དནོ་གལ་ཆོནེ་ཞིགི་རིདེ། 
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བདོ་མོའོ་ིགཞིཿསོ་ཁྱིཿམོ། 

ཨ་མིས་དྲོད་ཁོལ་འིཛིོམི་པའི་ིགཞིིས་ཁྱིིམི་ནས་བྱམིས་དུང་དུང་ག་ིབརྩོ་ེབ་རུམི་

བཞིིན་ཐེབ་ལ་མི་ེཞིིག་འིབུད་དུས། ཚོ་ལྷོག་ལྷོག་ཏུ་གདུ་བའི་ིའི་ོཇི་བླུགས་བཞིིན་ཁྱིེད་

ལ་གཏོམི་ཞིིག་གླིངེ་དུས། ད་གཟདོ་ཁྱིདེ་ཀྱིསི་ཤེསེ་དགསོ་པ་སྟེ།ེ ཨ་མི་ན་ིཉ་ིམི་བཞིནི། 

ཨ་མི་ནི་མིེ་དཔུང་བཞིིན་ནམི་ཡིང་ཁྱིེད་ཀྱིི་ཁོརི་ཡུག་ཏུ་འིོད་ཀྱིི་ཕྱོག་ཟུང་རིིས་མིེད་

བསྐྱོངས་ཡིདོ་པས། འིད་ིན་མི་མི་གྲ་ོཞི་སྐྱོིད་བརློངི་མིའི་ིའིདྲ་ིཚོགི་ག་ིརི་ེབའི་ིམི་ེསོན་ད་ེ

ལྷབ་ལྷུབ་འིབརི་བཞིིན་ཡིདོ། 

ཅིསེ་ཉསི་སྟེངོ་དགུ་ལའོི་ིཟླ་དྲུག་པའི་ིཚོསེ་བཅི་ོབརྒྱད་ཉནི་གསེརི་རྟོ་ནས། 
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མཚ་ོསྔོོན་བརྙན་འིཕིྲིན་ཁང་གི་སྙན་སོྒྲིན་པ་ 

རིན་ཆེེན་སིྐྱིད་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཁྱིེད་ཀྱིིས་མིཚོ་ོསྔོན་བོད་སྐད་བརྙིན་འིཕྲིན་ཁང་དུ་ལ་ོང་ོམིང་བོརི་ལས་

ཀ་གཉེརི་བའིི་ནང་དགའི་འིོས་པའིི་དོན་དག་དང་དཀའི་སྡུག་གི་བརྒྱུད་རིིམི་ཅིི་འིདྲ་

མྱོངོ་ཡིདོ། 

ལན། ཉིན་འིགའི་ིསྔོན་ལ། ནུབ་བྱང་མི་ིརིིགས་སློོབ་གྲྭ་ཆོེན་མིོའི་ིཞིིབ་འིཇུག་

སློོབ་མི་མིགོན་པ་ོསྐྱོིད་ལགས་ཀྱིིས་ཁ་ོམིོས་བོད་ཀྱི་ིལས་རིིགས་ས་ོསོའི་ིམི་ིསྣ་སྐོརི་

ཞིིག་ལ་དྲ་ིབ་དྲིས་ལན་གྱི་ིདཔ་ེདེབ་ཅིིག་པརི་སྐྲུན་བྱེད་གྲབས་ཡིོད་ལ། ང་ལའིང་བུད་

མིེད་གསརི་འིགྱུརི་བྱ་བ་བྱེད་མིཁན་ཞིིག་གི་ཆོ་ནས་ལས་གནས་དེ་ནས་བུད་མིེད་

ཅིིག་ཡིིན་པས་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་ིདོན་བྱ་གང་དག་དང་བུད་མིེད་ཅིིག་ཡིིན་རྐྱེེན་སྒྲུབ་

ཐུབ་པརི་གྱུརི་པའི་ིདནོ་བྱ་གང་ཞིསེ་འིདྲ་ིགཞི་ིཞིིག་བཏོནོ་ནས། དའེི་ིཐེད་རིང་ག་ིཚོོརི་

སྣང་ཙོམི་བརྗེོད་དགོས་པའིི་བཀའི་གནང༌། སྔོན་ཆོད་རིང་གིས་བརྙིན་ལེན་འིཕྲུལ་

ཆོས་དང་སྐད་དུང་ནག་རིིང་གཞིན་གྱིི་གདོང་ལ་གཏོད་ནས། འིདྲི་ཚོིག་གཞིན་ལ་

འིཕོངས་པ་ཡིིན་མིོད། ད་ལྟ་གཞིན་གྱིིས་རིང་ལ་འིདྲ་ིཚོིག་གཅིིག་ཡིིག་ཐེོག་ནས་དྲིས་

པ་ལ། ཁ་གདངས་མིགི་ཅིརེི་ནས་ཉནི་འིགའི་ལ་ཀློད་པ་དཀྲུགས་ཀྱིང༌། ལན་མི་ིའིཁལེ་

པ་འིདྲ། ང་རིང་བདོ་སྐད་ཀྱི་ིགསརི་འིགྱུརི་བྱ་བའི་ིལས་གནས་ནས་ལ་ོང་ོསུམི་ཅུ་ལྷག་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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འིགརོི་བ་དང༌། མིཚོ་ོསྔནོ་བདོ་སྐད་བརྙིན་འིཕྲནི་གྱི་ིདུས་ཐེགོ་མི་ནས་ལས་འིད་ིགཉེརི་

པའིི་རྒན་པ་ཞིིག་ཡིིན་པའིི་ཆོ་ནས། ཚོེ་གང་བོའི་ིབྱ་བའིི་ཐེད་གྲུབ་འིབྲས་ཆོེན་མིོ་

བློངས་མིཁན་ཞིིག་མིིན་ལ། བྱ་བ་ཐེམིས་ཅིད་ཡིིད་བཞིིན་དུ་གྲུབ་ནས་གཞིན་ལ་

བརྗེདོ་རིནི་ཡིདོ་པ་ཞིགི་ལྷག་ཏུ་མིནི། ལ་ོང་ོསུམི་ཅུའི་ིརིངི༌། བྱ་ེབྲག་ག་ིབྱ་བའི་ིཁྲོདོ་དུ་

མིག་ོསྒུརི་སྒུརི་བྱས་ནས་འིབད་འིབུངས་བྱས་པ་ལས། རིང་ཉིད་བུད་མིེད་ཅིིག་ཡིིན་

པའི་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ལས་འིད་ིའིགྲུབ་པ་དང་ཡིང་ན་བུད་མིེད་ཞིིག་ཡིིན་པའི་ིཆོ་ནས་ལས་

འིད་ིམི་འིགྲུབ་ཅིེས་བྱ་ེབྲག་ག་ིདོན་རྡོག་རྡོག་ཅིིག་སྟེོན་རྒྱུ་མིེད་པ་འིདྲ་ལ། དེའི་ིཐེད་ལ་

དམིགིས་བསལ་གྱིསི་བསམི་གཞིགིས་ཀྱིང་བཏོང་མི་མྱོངོ༌། ཡིནི་ཡིང༌། ད་ལྟ་ཞིབི་ཏུ་

ཕྱོིརི་འིདང་ཞིིག་བརྒྱབ་ན། དེང་ཐེོག་ང་རིང་རྒྱང་བསྒྲོགས་བརྙིན་འིཕྲིན་གྱིི་ལས་

གསརི་བ་འིདིའིི་ནང་འིཇུག་ཐུབ་པའིི་རྒྱུ་མིཚོན་ནི་ང་རིང་བུད་མིེད་ཞིིག་ཡིིན་པའིི་

རྐྱེེན་ཡིིན་ཏོེ། སྐབས་དེརི་མིཚོོ་སྔོན་བོད་སྐད་རྒྱང་བསྒྲོགས་ལ་བུད་མིེད་བཤེད་

མིཁན་ནམི་སྙན་སྒྲོོན་པ་ཞིིག་མིཁ་ོབས། ང་རིང་ལ་སྐལ་བ་ད་ེལྡན་པ་རིེད། དེས་ན་ང་

ཡིསི་རིང་ཉདི་བུ་མི་ོཞིིག་ག་ིསྐྱོ་ེཔ་བློངས་པརི་བཀའི་དྲནི་ཞུ་འིསོ། 

སྤྱིརིི་བཤེད་ན། ལས་རིགིས་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆོསོ་མི་ིའིདྲ་བས། ལས་རིགིས་ལ་ལ་སྐྱོསེ་

པ་ཚོོས་ལས་པརི་འིཕྲོད་པ་དང༌། ལས་རིིགས་ལ་ལ་ཞིིག་སྐྱོེས་མི་ཚོོས་ལས་པརི་

འིཕྲོད་པ་རིེད། རྒྱང་བསྒྲོགས་བརྙིན་འིཕྲིན་གྱི་ིབྱ་བརི་ཕོ་ོམིོའི་ིཁྱིད་པརི་ཆོེན་པ་ོམིེད་

པས། ཕོ་ོམི་ོསུ་ཡིནི་ཡིང་རིང་གསི་འིབད་བརྩོནོ་བྱས་ཚོ།ེ གྲུབ་འིབྲས་མིཉམི་ཐེནོ་ངསེ། 

ད་ེཡིང་ལས་རིགིས་གང་དང་གང་ཡིནི་ཡིང་གྲུབ་འིབྲས་ཇི་ིའིདྲ་ཐེནོ་པ་ད་ེཕྱོགོས་ལ་ལ་

ཞིིག་ནས་བཤེད་ན། སྤྱི་ིཕྱོོགས་ནས་འིདྲ་ཡིང༌། བྱ་ེབྲག་ནས་མི་ིརི་ེརི་ེརིང་སྒེེརི་གྱི་ི
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཕྱོོགས་ས་ོསོའི་ིཆུ་ཚོད་དང་ནུས་པ། འིབད་བརྩོོན་གྱི་ིཚོད་སོགས་རྒྱུ་རྐྱེེན་དུ་མིརི་

རིག་ལས་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་སྨོས་མི་དགོས། སྤྱིིརི་རྒྱང་བསྒྲོགས་བརྙིན་འིཕྲིན་བྱ་བ་ད་ེ

ཡིང་ནང་གསསེ་ལས་བགསོ་མིང་པསོ་གྲུབ་པ་རིདེ། ལ་ོང་ོསུམི་ཅུ་ལྷག་ག་ིརིངི་ལ། ང་

ཡིིས་རྒྱང་བསྒྲོགས་དང་བརྙིན་འིཕྲིན་གྱི་ིབཤེད་མིཁན་ནམི་སྙན་སྒྲོོན་པ་དང༌། བརྙིན་

འིཕྲིན་གྱི་ིརྩོོམི་སྒྲོིག་དང་བཅིརི་འིདྲི། སྒྲོིག་སྦྱོོརི། རྩོོམི་སྒྱུརི། ཞུ་དག་སོགས་བྱ་བ་

གཅིིག་ལྕོགས་སུ་ཁུརི་མྱོོང་མིོད། རིང་ངོས་ནས་བཤེད་ན། རྒྱང་བསྒྲོགས་སྐབས་སུ་

ཡིིན་ན་འིདྲ། བརྙིན་འིཕྲིན་བྱ་བ་སྒྲུབ་དུས་ཡིིན་ནའིང་འིདྲ། ལ་ེཚོན་སྒྲུབ་པའི་ིཁྲོོད་དུ་

ཕྱོིའི་ིཆོ་རྐྱེེན་གྱིིས་ཚོོད་འིཛིིན་ཐེེབས་ནས་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའིམི་ཡིང་རིང་ག་ིནུས་པས་

མི་ལྕགོས་པརི་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པ་དང་ཡིདི་ཕོངས་ས་གང་མིང་ཡིདོ་ཀྱིང༌། རིང་ཉདི་སྐྱོེས་

མི་ཞིིག་ཡིིན་ཕྱོིརི་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་ིཡིིད་ཕོངས་དགོས་ས་དང༌། ཡིང་ན་སྐྱོེས་པ་ཚོོས་

སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ད་ེརིང་ཉིད་སྐྱོེས་མི་ཞིིག་ཡིནི་ཕྱོིརི་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་ིསྡུག་བསྔལ་སྐྱོསེ་མི་

མྱོངོ་ལ། སྐྱོསེ་པ་ཚོསོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིགི་རིང་གསི་སྒྲུབ་མི་ིཐུབ་པའི་ིའིདུ་ཤེསེ་ཀྱིང་ཡི་ེ

ནས་ཡིོད་མི་མྱོོང༌། ལ་ོམིང་རིིང༌། སྐྱོེས་པ་རྣམིས་ཀྱིིས་བསྒྲུབས་པའི་ིབྱ་བ་ང་ཡིིས་

བསྒྲུབས་མྱོངོ་ལ། སྐྱོསེ་པ་ཚོསོ་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་ིབྱ་བའིང་བསྒྲུབས་མྱོངོ་ཞིངི༌། དུས་

ཡུན་རིིང་བོའི་ིབྱ་བའི་ིཁྲོོད་སྐྱོེས་པ་ལས་གྲོགས་ཚོོས་རིང་ལ་བུད་མིེད་ཞིིག་ཡིིན་པའི་ི

མིཐེོང་ཆུང་གཏོན་ནས་བྱས་མི་མྱོོང༌། འིདི་ནི་ང་རིང་ངོས་ཀྱིི་ཚོོརི་སྣང་དང་གནས་

ཚུལ་ཡིནི་པ་མི་གཏོགོས། བདོ་རིགིས་བུད་མིདེ་གསརི་འིགྱུརི་བྱ་བ་བྱདེ་མིཁན་ཡིདོ་

ད་ོཅིོག་ག་ིཚོབ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིིག་མི་ིསྲིིད། ལ་ོམིང་བོའི་ིརིིང་ག་ིབྱ་བའི་ིཁྲོོད། རིང་ལ་

ངོས་ཟིན་ཟབ་མི་ོཐེོབ་པ་ནི། སྤྱིིརི་ཕོ་ོམི་ོགང་ཡིིན་རུང་གཞིན་གྱིིས་བརྩོ་ིམིཐེོང་དང་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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གདངེ་འིཇིགོ་བྱདེ་པ་དང༌། བྱ་བའི་ིཁྲོདོ་གྲུབ་འིབྲས་ལནེ་བསམིས་ན། གཙོ་ོབ་ོརིང་ཉདི་

ལ་རིག་ལས་པ་སྟེ།ེ རིང་ག་ིཕྱོགོས་ས་ོསའོི་ིཡིནོ་ཏོན་གྱི་ིཆུ་ཚོད་དང༌། བྱ་བའི་ིནུས་པ། 

འིབད་བརྩོོན་བྱས་ཚོད་སོགས་ལ་རིག་ལས་པ་རིེད། རླུང་འིཕྲིན་དང་བརྙིན་འིཕྲིན་ན་ི

རིིག་གནས་གསརི་བ་ཞིིག་ཡིིན་པའི་ིཆོ་ནས་ད་ེལ་ཡིང་རིང་ག་ིཐུན་མིོང་མི་ཡིིན་པའི་ི

ནང་དོན་དང་ཁྱིད་ཆོོས་ལྡན། འིཛིམི་གླིིང་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་མི་ིརིིགས་ས་ོསོའི་ིརླུང་

འིཕྲིན་དང་བརྙིན་འིཕྲིན་ད་ེཕྱོིའི་ིརྣམི་པ་དང་ལག་རྩོལ་གྱི་ིགྲུབ་ཆོ་སོགས་ཀྱི་ིཐེད་ནས་

འིདྲ་ན་ཡིང༌། མིཚོོན་བྱ་དང་མིཚོོན་བྱེད་སོགས་ཀྱི་ིནང་དོན་ཐེད་ནས་རིང་ག་ིརིིག་

གནས་ཀྱི་ིགྲུབ་ཆོའི་ིཆོ་ཤེས་སུ་གྱུརི་བ་ནང་བཞིནི། བདོ་སྐད་ཀྱི་ིརླུང་འིཕྲནི་དང་བརྙིན་

འིཕྲིན་ད་ེཡིང་མི་ིརིིགས་རིང་ག་ིརིིག་གནས་ཀྱི་ིཆུ་ཀླུང་ཆོེན་མི་ོནས་མིཆོེད་ཅིིང་ཕྱོིརི་

མི་ིརིགིས་རིང་ག་ིརིགི་གནས་ཀྱི་ིས་གཤེནི་ལ་ཐེིམི་པ་ན་ིསྨསོ་མི་དགསོ། རིགི་གནས་

ཤེིག་ལ་མིཚོོན་ན་མི་ིརིིགས་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆོོས་ན།ི རིིག་གནས་དེའི་ིབློ་སྲིོག་ཡིིན་ལ། རིིག་

གནས་ད་ེཡི་ིརིནི་ཐེང་མིཚོནོ་སའིང་ཡིནི་པས། མི་ིརིགིས་གང་དང་གང་ག་ིརླུང་འིཕྲནི་

དང་བརྙིན་འིཕྲིན་ཡིིན་ཡིང་མི་ིརིིགས་ད་ེདང་ད་ེཡི་ིསྲིོལ་རྒྱུན་རིིག་གནས་ཀྱི་ིརྩོ་བརི་

ཟུག་ན། ད་གཟདོ། དའེི་ིཚོ་ེསྲིགོ་ལ་གསནོ་ཤུགས་དྲག་པ་ོལྡན་ངསེ། དརེི་བརྟོེན། རླུང་

འིཕྲིན་དང་བརྙིན་འིཕྲིན་བྱ་བ་བྱེད་མིཁན་ཞིིག་ཡིིན་ན། ཆོེད་ལས་ཤེེས་བྱརི་བྱང་

དགོས་པརི་མི་ཟད། རིང་མི་ིརིིགས་ཀྱི་ིརིིག་གནས་ཆུ་ཚོད་ཅུང་མིཐེོན་པ་ོཞིིག་ལྡན་

དགསོ། རིང་མི་ིརིགིས་ཀྱི་ིརིགི་གནས་ཆུ་ཚོད་མིཐེནོ་པ་ོཞིགི་ཡིདོ་ན་ད་གཟདོ། བྱ་བའི་ི

ཁྲོོད་རྒྱུན་མིི་ཆོད་པརི་རིང་གི་བྱེད་སྒེོའི་ིཆུ་ཚོད་དང་ཕྱོོགས་བསྡུས་ནུས་པ་མིཐེོརི་

འིདེགས་བྱེད་པའི་ིགནས་བབ་མིཐེ་ོལ། བརྙིན་འིཕྲིན་བྱ་བ་བྱེད་མིཁན་རྣམིས་ཀྱིིས་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

བྱེད་སྒེོའི་ིཐེབས་རྩོལ་ཡིོད་ད་ོཅིོག་བྱང་ཆུད་པརི་བྱས་པའི་ིདུས་མིཚུངས་སུ་རིང་མི་ི

རིིགས་ཀྱིི་རིིག་གནས་རྨོང་གཞིི་བརྟོན་པོ་དང་ཆུ་ཚོད་མིཐེོན་པོ་ཞིིག་ཡིོད་ཚོེ། ད་

གཟོད་མི་ིརིིགས་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆོོས་མིངོན་པརི་འིཕོགས་པའི་ིལ་ེཚོན་སྣ་ཚོོགས་སྒྲུབ་ཐུབ། 

དེས་ན་རིང་ཉིད་སྐྱོེས་མི་ཞིིག་ཡིིན་པའི་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ལས་ཀའི་ིཐེད་ཤུགས་རྐྱེེན་ཐེེབས་

མི་མྱོོང་ངམི་ཞིེས་འིདྲ་ིཚོ།ེ ཐེེབས་མྱོོང་བརི་གདོན་མི་ིཟ། སྐབས་ལ་ལརི་རིང་ལ་གལ་

ཏོ་ེང་རིང་སྐྱོེས་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཚོ།ེ ཆོེད་ལས་བྱ་བའི་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་ཕྱོོགས་གཞིན་པའི་ི

འིབྲས་བུ་ད་ལྟ་ལས་ལགེས་ངསེ་ཞིསེ་པའི་ིབསམི་ཚུལ་སྐྱོསེ་འིངོས། ད་ེཡིང་བུད་མིདེ་

ཞིིག་ལ་མིཚོོན་ན། བུ་ཕྲུག་སྐྱོོང་བའིི་ཐེད་ལ་སེམིས་ཤུགས་མིང་བ་ོབཀོལ་དགོས་

ཕྱོིརི། སྐྱོེས་པ་རྣམིས་དང་འིདྲ་བརི་ལས་ཀ་གཞིན་པའི་ིཐེད་ལ་རྩོ་ེགཅིིག་ཏུ་འིཇུག་

པརི་སེམིས་ཤུགས་དང་དུས་ཚོོད་ཀྱིིས་ཚོད་བཀག་ངེས་ཅིན་ཐེེབས་ངེས། བུ་ཕྲུག་

སྐྱོངོ་བ་དང་ཁྱིམིི་ཚོང་སྐྱོངོ་བ་ན་ིབུད་མིདེ་རྣམིས་ཀྱི་ིའིདརོི་དུ་མིདེ་པའི་ིའིགན་འིཁྲོ་ིརིདེ། 

དརེི་བརྟོནེ། བུ་ཕྲུག་དང་ཁྱིམིི་ཚོང་སྐྱོངོ་བ་དང་ལས་ཀ་གཞིན་པརི་གཞིལོ་པའི་ིབརི་གྱི་ི

འིབྲེལ་བ་ཐེག་གཅིོད་ལེགས་པ་ོབྱེད་རྒྱུ་ན་ིལས་སློ་མི་ོཞིིག་མི་རིེད། རིང་ག་ིལས་ཀ་

དང་ད་ེམིིན་བྱ་བཞིག་གཞིན་པའི་ིཐེད་ནས་གྲུབ་འིབྲས་ཆོནེ་པ་ོལནེ་ཐུབ་ན། ད་ེན་ིརིབ་

ནས་རིབ་ཡིིན་ཏོེ། རིང་གི་བུ་ཕྲུག་གི་ཐེོག་མིཐེའི་བརི་གསུམི་གྱིི་གསོ་སྐྱོོང་ལའིང་

སམེིས་ཤུགས་འིདནོ་རྒྱུ་ད་ེབུད་མིདེ་ཅིགི་དང་ཨ་མི་ཞིགི་ལ་མིཚོནོ་ན་ཧོ་ཅིང་གལ་ཆོ།ེ 

གལ་ཏོེ། ང་ལ་ཡིིད་ཕོངས་པའིམི་ཡིིད་འིགྱིོད་ས་རི་ེཡིོད་ཅི་ེན། ད་ེན་ིཨ་མི་ཞིིག་ག་ི

ལས་འིགན་བཟང་བོརི་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པ་ད་ེཡིིན་ཕྱོིརི། སྐབས་ལ་ལརི་རིང་ག་ིབུ་ཕྲུག་

བསམི་ཐེེངས་རིེརི་སེམིས་སུ་རྟོག་པརི་སྨྲ་མི་ིཤེེས་པའི་ིམིནོང་སེམིས་ཤེིག་ངང་གིས་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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སྐྱོེས་འིོངས་ཏོེ། ལ་ོའིདི་འིགའི་ིརིིང་རྟོག་པརི་ང་ལ་རིང་ཉིད་ནི་མིི་ཆོེན་མིཁས་པ་མི་

ཡིིན། བྱ་བ་དཀྱུས་མི་ཁ་རྒྱབ་གས་ོསྤྱིད་འིད་ིལྟ་བུའི་ིཆོེད་ལ་རིང་ག་ིབུ་ཕྲུག་ག་ིགས་ོ

སྐྱོོང་དང་སློོབ་གས་ོལ་དམི་ལྷོད་ཉུང་ངུ་རི་ེཤེོརི་ན། ད་ེལ་རིིན་ཐེང་ཆོེན་མི་ོལྡན་ནམི། 

གལ་ཏོ་ེརིང་གིས་བྱ་བ་དཀྱུས་མི་དེའི་ིསྟེེང་དུ་བཀོལ་བའི་ིསེམིས་ཤུགསད་ེབྱིས་པའི་ི

གས་ོསྐྱོངོ་ཐེད་བཀལོ་ན་རིང་ག་ིབྱསི་པའི་ིམིདུན་ལམི་གཞིན་ཞིགི་ཡིནི་སྲིདི་དམི་ཞིསེ་

པའི་ིདོགས་གཞི་ིཞིིག་རྒྱུན་དུ་སེམིས་སུ་ཡིང་ཡིང་འིཁོརི་འིོང༌། དེས་ན། བུད་མིེད་

ཚོོས་བྱ་བ་བསྒྲུབ་ཚོེ། ངེས་པརི་དུ་རིང་ག་ིབྱིས་པའི་ིགས་ོསྐྱོོང་ལ་གནོད་པ་ཐེེབས་

པའིམི། ཡིང་ན། བྱསི་པའི་ིགཉོརི་སྐྱོངོ་དང་ཁྱིམིི་ཚོང་ལགེས་པོརི་སྐྱོངོ་དགསོ་ན་ངསེ་

པརི་དུ་བྱ་བ་མིི་འིཁྱིོངས་པའིམི་བྱ་བརི་གྲུབ་འིབྲས་ལེགས་པོ་ཐེོན་མིི་ཐུབ་པ་ཡིིན་

ནམི། ཞི་ེན། མི་ཡིནི་ཏོ།ེ བྱ་བཞིག་ཐེད་གྲུབ་འིབྲས་ཁྱིད་དུ་འིཕོགས་པ་བློངས་ལ། ཁྱིམིི་

ཚོང་དང་བྱིས་པ་སྐྱོོང་བ་ཡིང་ཤེིན་ཏུ་བཟང་བའིི་སྐྱོེས་མི་ཕུལ་བྱུང་ཅིན་ནི་རིང་མིི་

རིིགས་འིདུས་པའི་ིམི་ིརིིགས་ས་ོསོའི་ིཁྲོོད་དུ་གནའི་ནས་ད་བརི་དུ་རྒྱུན་མི་ཆོད་པརི་

མིང་དུ་ཐེནོ་ཡིདོ། ང་ཡིསི་འིད་ིརུ་བརྗེདོ་འིདདོ་པ་ན།ི བུད་མིདེ་རྣམིས་ལ་མིཚོནོ་ན། བྱ་

བའི་ིཐེད་གྲུབ་འིབྲས་ཁྱིད་དུ་འིཕོགས་པ་བསྐྲུན་པའི་ིམིཚུངས་སུ། བྱིས་པ་སྐྱོོང་རྒྱུ་ད་ེ

ཡིང་ཤེིན་ཏུ་གལ་ཆོ་ེབ་སྟེེ། གང་སརི་འིདམི་རྫོབ་ཀྱི་ིཉེན་ཁས་ཁེངས་པའི་ིད་ལྟའི་ིསྤྱི་ི

ཚོོགས་སུ་བྱིས་པའི་ིསློོབ་གས་ོན་ིཁྱིིམི་ཚོང་དང་ཕོ་མིས་སྣང་མིེད་གཏོན་ནས་བྱེད་མི་ི

རུང་བའི་ིའིགན་འིཁྲོ་ིགལ་ཆོནེ་ཡིནི་ཕྱོརིི། ད་ེགཉསི་བརི་གྱི་ིའིགལ་ཟླ་ཐེག་གཅིདོ་འིསོ་

འིཚོམི་བྱེད་འིོས། ལེགས་འིགྲུབ་བྱུང་བའི་ིབུད་མིེད་ཅིིག་ཡིིན་ན། དེའི་ིལེགས་འིགྲུབ་

ཞིེས་པའི་ིག་ོདོན་ལ་བྱ་བའི་ིཆོ་ཁ་ོན་མི་ཡིིན་པརི། ཁྱིིམི་ཚོང་དང་བྱིས་པ་སྐྱོོང་བའི་ིཆོ་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཡིང་འིདུས་ན་ལྷག་པརི་འིོས་སྙམི་པ་སྟེེ། རིང་ག་ིབསློབ་བྱ་གཞིན་ལ་བརྗེོད་པ་ཙོམི་

ཡིནི། 

སྤྱིིརི་ང་རིང་ལ་མིཚོོན་ན། བྱ་བའི་ིཐེད་གྲུབ་འིབྲས་ཆོེན་མི་ོབློངས་མིཁན་ཞིིག་

མིིན་ལ། ཁྱིིམི་ཚོང་དང་བུ་ཕྲུག་སྐྱོོང་བའི་ིཐེད་ཀྱིང་ལེགས་འིགྲུབ་བྱུང་ཡིོད་པ་ཞིིག་

ལྷག་ཏུ་མིིན་མིོད། ཡིིན་ཡིང༌། འིདས་པའི་ིལ་ོབཅུ་ཕྲག་མིང་པོརི། རིང་ཉིད་ཀྱིིས་བབ་

ཆོགས་པའིི་བརྩོེ་སེམིས་ཉག་ཅིིག་ལ་བརྟོེན་ནས་བོད་སྐད་རླུང་འིཕྲིན་དང་བརྙིན་

འིཕྲིན་གྱི་ིཆོེས་དཀའི་སྡུག་ག་ིགོམི་པའི་ིའིདེགས་འིཇིོག་རི་ེརིེའི་ིཁྲོོད་དུ་དགའི་ལ་སྐྱོ་ོ

བའི་ིརྔུལ་ཆུ་གཏོོརི་བ་དང༌། མི་ིཚོེའི་ིཀྱིག་ཀྱིོག་ག་ིལམི་ཐེག་རིིང་མིོའི་ིཁྲོོད་དུ་རིང་ཉིད་

ཀྱི་ིཐེོབ་ཤེོརི་ཕྲན་བུ་རིེའི་ིཆོེད་དུ་གཉའི་སྒུརི་མི་མྱོོང༌། བརྒྱུད་རིིམི་རིིང་མི་ོདེའི་ིཁྲོོད་དུ་

སྐབས་སྐབས་སུ་སྐྱོེས་མི་ཞིིག་ཡིིན་པས་སྡུག་བསྔལ། སྐབས་སྐབས་སུ་སྐྱོེས་མི་

ཞིིག་ཡིིན་པས་དགའི་སྤྲ་ོསྐྱོེས་ཡིོད་པརི་གདོན་མི་ིཟ་མིོད། རིང་ཉིད་བུད་མིེད་ཞིིག་ཏུ་

སྐྱོེས་པ་ལ་ཡིིད་ཕོངས་མི་མྱོོང༌། ཚོན་རྩོལ་དརི་རྒྱས་ཀྱིི་འིགྲོས་མིགྱིོགས་པོ་དང་

བསྟུན་ནས། ཉ་ེབའི་ིལ་ོལ་རླུང་འིཕྲིན་དང་བརྙིན་འིཕྲིན་ལས་དོན་ལ་འིགྱུརི་ལྡོག་ཆོེན་

པ་ོའིབྱུང་བཞིིན་ཡིོད་ཅིིང༌། བོད་སྐད་ཀྱི་ིརླུང་འིཕྲིན་དང་བརྙིན་འིཕྲིན་ལས་དོན་ཡིང་

ཡིརི་ངོའི་ིཟླ་ལྟརི་འིཕོེལ་ནས། ད་སྐབས་ན་ིཕྱོ་ིདང་ནང་ག་ིཆོ་རྐྱེེན་གང་ཡིིན་ཡིང་ལྡབ་

འིགྱུརི་སྒེོས་ཇི་ེལེགས་སུ་སོང་དང་འིགྲ་ོབཞིིན་འིདུགད་ེན་ིརྗེེས་འིཇུག་པ་རྣམིས་ལ་

མིཚོོན་ན། རིང་རྩོལ་ངོམི་པ་དང་རིང་ནུས་འིདོན་པའི་ིག་ོསྐབས་ལེགས་པ་ོཞིིག་ཡིིན་

པརི་འིདོད། གོང་སྨོས་ཀྱི་ིཉ་ཉོག་མིང་བ་ོད་ེབོད་རིིགས་བུད་མིེདབརྙིན་འིཕྲིན་བྱ་བ་

བྱདེ་མིཁན་ཞིགི་ག་ིཚོོརི་སྣང་ཐེརོི་བུ་ཙོམི་མི།ོ །



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཀན་སུའུ་ནང་བསྟན་སློོབ་གིླིང་གི་དགེ་རྒན་ 

ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། སྐྱོེས་མི་ཚོོའི་ིབད་ེསྐྱོིད་ད་ེགང་འིདྲ་ཞིིག་ལ་ངོས་བཟུང་ཆོོགཁྱི་ོག་བཟང་

བ་ོཞིགི་ལ་འིཕྲད་རྒྱུ་ད་ེཡིནི་ནམི། 

ལན། བད་ེསྐྱོིད་འིདོད་པ་སྐྱོེས་པ་བུད་མིེད་སུ་ཡིིན་ཡིང་གཅིིག་ཡིིན་པ་དང༌། 

བད་ེསྐྱོིད་ཀྱི་ིཚོད་ཀྱིང་བུད་མིེད་ལ་དམིིགས་བསལ་གྱི་ིབད་ེསྐྱོིད་ཅིིག་ཡིོད་རྒྱུ་མི་རིེད་

སྙམི། ཁྱི་ོག་བཟང་བ་ོཞིགི་ལ་འིཕྲད་རྒྱུ་ད་ེསྐྱོསེ་མི་ཚོའོི་ིབད་ེསྐྱོདི་ཀྱི་ིཆོ་ཞིགི་ཡིནི་ཡིང༌། 

རིང་དབང་ཐེམིས་ཅིད་བད་ེབ་ཡིནི། །གཞིན་དབང་ཐེམིས་ཅིད་སྡུག་བསྔལ་བ། །ཞིསེ་

པ་ལྟརི་ཕོ་ོམི་ོསུ་ཡིིན་ཡིང་འིཇིིག་རྟོེན་འིད་ིནས་བད་ེབའི་ིརྒྱུ་གཙོ་ོབ་ོཞིིག་ན་ིརིང་དབང་

ཡིནི་ཞིངི༌། རིང་དབང་ད་ེན་ིསྒེརེི་ཚུགས་ཐུབ་པའི་ིའིཇིནོ་ནུས་སམི་གཞིན་ལ་བརྟོནེ་མི་ི

དགོས་པརི་རིང་ཉིད་ཀྱིི་འིཚོོ་གནས་རིང་གིས་ཁག་ཐེེག་འིཐེོབ་ན་ད་གཟོད་ལྟོས་

བཅིས་ཀྱི་ིརིང་དབང་ཞིགི་དང་བད་ེབ་ཞིགི་ཡིངོ་རྒྱུ་ཡིདོ་པ་ལས། ཁྱི་ོག་བཟང་བ་ོཞིིག་

ལ་བློོ་བཅིོལ་རྒྱུའིམི། རིང་གི་བདེ་སྡུག་གཞིན་ལ་རིེ་བ་དེས་ནམི་ཡིང་རིང་ཉིད་ཀྱིི་

འིདོད་བློ་ོདང་མིཐུན་པའི་ིབད་ེབ་ཞིིག་རིེག་དཀའི་བས། སྐྱོེས་མི་རྣམིས་ཀྱིིས་རིང་ག་ི

ནུས་རྩོལ་སྤྲུགས་ནས་རིང་ཉིད་རིང་ལ་བརྟོེན་ནས་འིཚོ་ོཐུབ་པ་ཞིིག་བྱུང་ན་ད་ེན་ིབད་ེ

སྐྱོདི་ཀྱི་ིགཞི་ིམི་ཡིནི་སྙམི། སྐྱོསེ་མི་མི་ཟད་མི་ིསྒེརེི་དང་མི་ིརིགིས་ཀྱིང་ད་ེད་ེབཞིནི་ན།ོ །
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

བུད་མེད་སྙན་ངག་པ་བདེ་སིྐྱིད་སོྒྲིལ་མ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཁྱིེད་རིང་ག་ིའིདོད་པ་ལྟརི་ན་གཉེན་སྒྲོིག་ག་ིཆོ་ོག་སྤོེལ་བའི་ིམིཐེརི་ཐུག་

ག་ིདམིགིས་ཡུལ་གང་ཡིནི། 

ལན། མིཐེརི་ཐུག་ག་ིདམིགིས་ཡུལ་ན་ིཤེ་ཉ་ེསྲིངི་དང་རུ་སྡོ་ེབའི་ིམི་ིརྣམིས་ལ་ཕོ་ོ

མི་ོའིད་ིགཉིས་ད་ནས་བཟུང་ཚོ་ེགཅིིག་ག་ིབཟའི་ཟླརི་གྱུརི་པརི་ཁྱིབ་བསྒྲོགས་དང༌། 

ནང་སྒེོས་སུ་མི་ིཚོང་མིས་བཀྲེ་ཤེིས་འིབོད་གཡིང་ལྟརི་བརྩོ་ེལྡན་རིང་གཉིས་ནས་ཀྱིང་

རིང་སེམིས་ལ་ད་ནས་ངེད་གཉིས་ཁྱིིམི་གཅིིག་ཏུ་སྐྱོིད་སྡུག་མིཉམི་ཁུརི་གྱིིས་འིཚོ་ོབ་

སྐྱོེལ་དགོས་པ་མི་ཟད་ཚོ་ེགང་པོརི་ཕོན་ཚུན་ལ་འིགན་ཁུརི་དགོས་པའི་ིགསལ་བརྡ་

བཏོང་བ་ཙོམི་ཡིིན་སྙམི། 

བུད་མེད་ལོ་ཙཱ་བ་འོིད་ཟེར་འིཚ་ོལགསེ། 

དིྲ་བ། དེང་སང་བོད་མི་ོཚོ་ོརིང་དབང་རིང་འིཐེད་ཀྱིིས་གཉེན་སྒྲོིག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ི

ཡིདོ་དམི། ལྷག་པརི་དུ་གཞི་ིརིིམི་གྱི་ིསྣང་ཚུལ་ཅི་ིའིདྲ་ཡིནི། 

ལན། ང་ཚོོའི་ིཕོ་ཡུལ་ལ་མིཚོོན་ནས་བཤེད་ན། རིང་དབང་རིང་འིཐེད་ཀྱི་ིསྒེ་ོ

ནས་གཉནེ་སྒྲོགི་མིཁན་མིང་ཆོ་ེབ་ཡིནི་ལ། ཡིང་ཕོ་མིའི་ིའིདདོ་བློ་ོལྟརི་གཉནེ་སྒྲོགི་བྱདེ་

མིཁན་ཀྱིང་ད་རུང་ཡིདོ་རྒྱུ་རིདེ། 



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ནུབ་བྱེང་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་ཞིིབ་འིཇུག་སློོབ་མ་ 

སོྒྲིལ་མ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཁྱིདེ་རིང་བདོ་མི་ོསློབོ་ཆོནེ་པ་ཞིགི་ཡིནི་པའི་ིཆོ་ནས་སློབོ་ཆུང་ནས་སློབོ་

ཆོནེ་བརི་ཕྱོ་ིམིགི་རི་ེབྱས་ན་དཀའི་ཁག་གང་འིདྲརི་ཐུག་མྱོངོ༌། 

ལན། ངའིི་ཕོ་ཡུལ་གྱིི་བུད་མིེད་ཞིིག་ལ་མིཚོོན་ན། ཁ་ཟས་གཡི་ོསྦྱོོརི་དང༌། 

ཁང་ཁྱིམིི་གཙོང་སྦྲེ། ཟགོ་རི་ིམིགོརི་འིདདེ་རྒྱུ། ཞིངི་དུ་ལུད་འིདྲནེ་རྒྱུ། གཡུལ་གཅིགོ་

པ། ཡུརི་མི་ཡུརི་བ། བྱསི་པ་དང་རྒན་རྒནོ་སྙརོི་སྐྱོངོ་ག་ིལས། ཁྱི་ིཕོག་ལ་ལྟ་ོལྡུད་རྒྱུ། 

རི་ིམིགོརི་རྩོ་འིཐུ་རུ་འིགྲ་ོརྒྱུ། འིབུད་ཤེིང་འིཐུ་བའི་ིལས་ཀ་སོགས་མིང་ཆོ་ེཤེས་བུད་

མིེད་ཚོོའི་ིའིགན་ཡིིན་ཡིང་ཁྱིིམི་ཚོང་ག་ིདོན་དག་ཆོ་ེམི་ཆུང་གསུམི་ཕོལ་ཆོརི་སྐྱོེས་པ་

ཚོོས་ཐེག་གཅིོད་སྲིིད། གཞིན་ད་དུང་བསམི་བློོའི་ིའིདུ་ཤེེས་འིཛིིན་སྟེངས་ཐེད་ནས་

ཀྱིང་བུད་མིེད་ལ་མིཐེོང་ཆུང་དང་དམིའི་འིབེབས་ཀྱི་ིསྣང་ཚུལ་ཧོ་ཅིང་མིངོན་གསལ་

རིེད། འིོན་ཀྱིང་སློོབ་གྲྭ་ནས་སློོབ་གྲྭ་བརྒྱུད་པའི་ིང་ལྟ་བུ་ལ་མིཚོོན་ན་ཞིིང་འིབྲོག་ག་ི

བུད་མིེད་ལྟརི་ཁྱིད་གསོད་དང་འིབུརི་འིཇིོམིས་བྱེད་རྐྱེང་ག་ིཁོརི་ཡུག་ལྟ་བུ་ཞིིག་མིིན་

པརི་ཕྱོ་ིངོས་ནས་ཧོ་ཅིང་འིདྲ་མིཉམི་ཞིིག་ག་ིངོས་ན་ཡིོད། འིོན་ཀྱིང་རིང་ཉིད་བུད་མིེད་

སློོབ་ཆོེན་པ་ཞིིག་ཡིིན་པའི་ིཆོ་ནས་བཤེད་ན་འིདྲ་ིགཞིིའིམི་དོགས་པ་གང་མིང་ཞིིག་ལ་

འིཕྲད་གིང་ཚོོའིི་ནུབ་བྱང་མིི་རིིགས་སློོབ་གྲྭ་ཆོེན་མི་ོལྟ་བུརི་མིཚོོན་ན། སློོབ་མི་ས་ོ

སོས་རིང་ཉིད་ཀྱི་ིབསམི་ཚུལ་དང་འིདོད་བློ་ོབརྗེ་ེརིེས་བྱེད་སའི་ིརིང་མིོས་གླིེང་སྟེེགས་

ཞིིག་ཡིོད། འིོན་ཀྱིང་རིང་མིོས་གླིེང་སྟེེགས་སྟེེང་རིང་ཉིད་ཀྱིི་བསམི་ཚུལ་ལྷུག་པོརི་

བརྗེོད་མིཁན་གྱི་ིབུད་མིེད་ཧོ་ཅིང་ནས་ཉུང་ཉུང་རིེད། ད་ེབཞིིན་སྙན་ངག་གྱིེརི་འིདོན་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

གྱི་ིའིགྲན་སྡུརི། སྙན་རྩོོམི་སྤོེལ་མིཁན་སོགས་གང་ཐེད་ནས་བལྟས་ན་བུད་མིེད་ན་ི

སྐྱོེས་པ་ལས་ཉུང་བ་དོན་དངོས་སུ་གྲུབ། ཕྱོ་ིརྐྱེེན་ལས་ནང་རྐྱེེན་གཙོ་ོངེས་ཀྱིང༌། སྤྱི་ི

ཚོོགས་ཀྱིིས་རི་ེབ་ཆོེན་པ་ོབཅིངས་མིེད་པའི་ིང་ཚོ་ོཆུ་ལུད་དཀོན་པའི་ིལ་ོཏོོག་བཞིིན་

ཚོ་ེསྲིགོ་ག་ིདཔལ་ཡིངོས་སུ་མིངནོ་མི་ཐུབ་པ་ལསོ་ཡིིན་འིདདོ། བརྩོ་ེདུང་ག་ིཐེད་ནས་

བལྟས་ན་ནུབ་བྱང་མིི་རིིགས་སློོབ་གྲྭ་ལྟ་བུརི་མིཚོོན་ན་སྐྱོེས་པ་དང་བུད་མིེད་ཀྱིི་

དགའི་རིགོས་སྒྲོགི་ཕྱོགོས་ནས་མི་ིའིདྲ་བརི་སྣང༌། སྐྱོསེ་པ་རྣམིས་མི་ིརིགིས་གཞིན་པ་

དང་དགའི་རིོགས་བསྒྲོིགས་མིཁན་ཧོ་ཅིང་མིང་ལ། དགའི་རིོགས་བརྗེ་ེསྤོོརི་ཚོད་མིང་

བ་ཞིིག་ཏུ་སྣང༌། འིོན་ཀྱིང་བོད་ཀྱི་ིབུད་མིེད་སློོབ་ཆོེན་པ་དག་གིས་མི་ིརིིགས་གཞིན་

པརི་དགའི་རིོགས་བསྒྲོིགས་མིཁན་ཧོ་ཅིང་ནས་ཉུང་ལ། དགའི་རིོགས་བརྗེ་ེསྤོརོི་ཚོད་

ཀྱིང་ལྟསོ་བཅིས་ཀྱིསི་ཉུང་ཉུང་རིདེ། སྤྱིརིི་འིད་ིདག་སྣང་ཚུལ་དགའི་བ་ོཞིགི་གམི་བུད་

མིདེ་ཚོསོ་ཀྱིང་དགའི་རིགོས་གང་འིདདོ་དུ་བསྒྲོགིས་ན་འིསོ་ཅིསེ་བཤེད་འིདདོ་པ་ཞིགི་

མིིན་རུང༌། འིད་ིལས་སྣང་ཚུལ་གཞིན་ཞིིག་གསལ་བཤེད་བྱེད་ཐུབ་ཏོེ། བུད་མིེད་

རྣམིས་ད་ེའིདྲའི་ིག་ོརྟོོགས་མིཐེ་ོབ་ཅིན་ཤེ་སྟེག་ཡིིན་ག་ལ་སྲིིད། འིད་ིཡིང་བག་ཆོགས་

དང་ལུགས་སྲིལོ་ཞིགི་ལ་རིག་མི་ལས་བ་ཞིགི་མིནི་ཏོ།ེ གལ་ཏོ་ེབུད་མིདེ་ཞིགི་ག་ིབརྩོ་ེ

དུང་ག་ིབློ་ོཁ་མི་བརྟོན་ན་གཞིན་གྱིིས་ལྟ་ཚུལ་བཟང་བ་ོཞིིག་འིཛིིན་མི་ིསྲིིད། གཞིན་ད་

དུང་ནུབ་བྱང་མི་ིརིིགས་སློོབ་ཆོེན་ནས་བུ་མི་ོཚོོའི་ིབགྲ་ོགླིེང་ཚོོགས་འིདུ་ཞིིག་ཚོོགས་

པརི་མིང་བོ་ཞིིག་གིས་མིཐེོང་ཆུང་དང་སུན་ཉམིས་བསྟེན་ནས་དོན་མིེད་ཀྱིི“སྐད་

ཅིོརི”དུ་འིདོད་ཡིོད་ཚོོད་རིེད། སྣང་ཚུལ་འིདི་ཕྱོོགས་གཅིིག་ནས་བག་ཆོགས་གྱིི་

དབང་དང༌། ཕྱོོགས་གཞིན་ཞིིག་ནས་བཤེད་ན་སྐྱོེས་པ་དང་བུད་མིེད་བརི་འིབྲེལ་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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འིདྲིས་ཉུང་བས་བསྐྱོེད་ལས་ཆོ།ེ ང་རིང་ཉིད་ཀྱིིས་བསམི་ན་སློོབ་གྲྭ་ཆོེན་མི་ོདང་ལྷག་

པརི་ནུབ་བྱང་མི་ིརིིགས་སློོབ་ཆོེན་ལྟ་བུ་ཞིིག་ནས་ལྟ་བ་མིཐུན་མིིན་མིང་བ་ོཞིིག་ཤེོང་

དགསོ། “སྐད་ཅིརོི”ད་ེཡིང་དནོ་མིདེ་ཀྱི་ིསྐད་ཅིརོི་ཞིགི་མིནི་ངསེ་ཏོ།ེ མི་ིརིགིས་ཤེགི་ག་ི

འིཕོེལ་རྒྱས་ལ་བསམི་ན་ཕོོ་མིོ་གཉིས་ལ་རིག་ལས་པས་ཕོོ་མིོའི་ིལྟ་ཚུལ་མིཉམི་

གནས་ཞིིག་ཅི་ིནས་ཀྱིང་ཡིིན་དགོས་པས་ང་རིང་ཉིད་ཀྱི་ིཕུགས་བསམི་ཁྲོོད་ཀྱི་ིནུབ་

བྱང་མིི་རིིགས་སློོབ་ཆོེན་ནི་བུ་བུ་མིོ་འིགྲོགས་རུང་གི་ཁོརི་ཡུག་དཀྱིེལ་ཡིངས་

ཤེིགབསམི་བློ་ོབརྗེ་ེརིེས་བྱེད་སའི་ིསྟེེགས་བུ་ཆོེན་མི་ོཞིིགལྟ་ཚུལ་སྣ་ཚོོགས་ཤེོང་སའི་ི

ད་ོརི་ཆོནེ་མི་ོཞིགི་ཏུ་འིདདོ་ཡིདོ། 

“ཁ་བཤེད་ཆུ་ཡི་ིཝུ་བ། ལག་ལནེ་གསེརི་གྱི་ིཐེགིས་པ”ཞིསེ་པའི་ིདཔ་ེལྟརི་ང་ལྟ་

བུས་ཁ་སྟེོང་ནང་ག་ིཚོིག་སྟེོང་རི་ེབཤེད་ན་ཧོ་ཅིང་འིོས་འིཚོམི་ཞིིག་མིིན་མིོད། བསམི་

པ་ཡིརི་སེམིས་དང་སྐུད་པ་ཡིརི་འིཁེལ་གྱིིས་སེམིས་ལ་ཅི་ིཤེརི་མི་གསང་དྲང་མིོས་

བཤེད་ན། ང་ཚོ་ོབུད་མིེད་ཚོོས་ཀྱིང་མི་ིཐུབ་མི་ིའིཁྱིོངས་པའི་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་མིང་བ་ོབཙོལ་

ནས་ངན་ཁག་གཞིན་ལ་འིགེལ་རྐྱེང་གིས་རིང་ཉིད་ལ་གནས་ལུགས་དང་བདེན་ཁ་རི་ེ

བྱནི་ནས་བསྡོད་ན་འིཕོལེ་རྒྱས་ཆོནེ་པ་ོཡིདོ་མི་ིསྲིདི། ལྷག་པརི་སློབོ་ཆོནེ་གྱི་ིབུད་མིེད་

ཞིིག་ལ་མིཚོོན་ན་བཀག་རྒྱ་དང་ཚོད་བཀག་ཆོེན་པ་ོམིེད་པས་ཡིོད་ཚོད་རིང་ཉིད་ལ་

རིག་ལས་ཡིོད། འིོན་ཀྱིང༌། བོད་ཀྱི་ིབུད་མིེད་སློོབ་ཆོེན་པ་མི་ིཉུང་བ་ཞིིག་གིས་དགའི་

རིོགས་སྒྲོིག་རྒྱུ་དང་མིཛིེས་ཆོས་སྤྲས་རྒྱུ་ཙོམི་གཙོིགས་སུ་བཟུང་ནས་དུས་ཚོོད་

མིང་བོ་ཞིིག་དེརི་བཀོལ་གྱིིན་ཡིོད་པ་ལས་དེ་ལས་གཞིན་པའིི་རིང་མིོས་ཀྱིི་གླིེང་

སྟེགེས་དང་འིཆོད་ཁྲོདི། སྤྱི་ིཚོགོས་ཀྱི་ིགནད་དོན་སགོས་ལ་ད་ོསྣང་ཆོནེ་པ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིམི་ི
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

འིདུགགང་ལྟརི་ང་ཚོོའིི་ཁོརི་ཡུག་ཏུ་བག་ཆོགས་དང་གོམིས་སྲིོལ་མིི་ལེགས་པ་རིེ་

གཉིས་ཙོམི་ཡིོད་རུང་ད་ེདག་ན་ིང་ཚོོའི་ིཁ་གཡིརི་ས་གཙོ་ོབ་ོཞིིག་མི་རིེད། ལྷག་པརི་

བོད་ཀྱིི་བུད་མིེད་སློོབ་ཆོེན་པ་ཞིིག་ལ་མིཚོོན་ན་དགའི་རིོགས་སྒྲོིག་རྒྱུ་དང་མིཛིེས་

ཆོས་སྤྲས་རྒྱུ་ཙོམི་གྱིིས་དུས་ཚོོད་བརློགས་ན་ཧོ་ཅིང་ཕོངས་སེམིས་སྐྱོེས་འིོས་པའི་ི

དནོ་དག་ཞིགི་སྟེ།ེ བུ་མི་ོས་ོསསོ་རིང་ངསོ་ནས་འིབད་པ་བྱས་ན་སྤྱི་ིཚོགོས་ཀྱིསི་ཁས་

ལནེ་དང་གདངེ་འིཇིགོ་ཞིགི་འིཐེབོ་པ་ཡིངོ་ངསེ། 
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བདོ་མོའོ་ིགོམོསོ་གཤིཿསོ། 

ཨ་མིའི་ིབདག་བས་གཞིན་གཅིསེ་ཀྱི་ིབསམི་བློསོ་ངའི་ིཨུ་ཚོགིས་ཀྱི་ིརིང་གཤེསི་

ལ་འིཇིམི་མིཉེན་ཀྱི་ིཆུ་ཐེིགས་གཏོོརི་ཞིིང༌། ཕོམི་ཁ་དང་ཡི་ིཆོད་ཀྱི་ིཉག་ཁ་ནས་ཡིརི་

སློོང་བའིི་སེམིས་ཀྱིི་དྲན་ཤེིང་བསློངས་བ་དང༌། སྲིིང་མིོའི་ིགཤེིས་འིཇིམི་བག་ཡིོད་

ཀྱིིས་མིེ་ཏོོག་གངས་ལྷའིི་མིཛིེསསྡུག་དང་ཡིརི་ཀླུང་གཙོང་བོའི་ིགཞུང་རྒྱུད་བསྩལ་

བས། འིད་ིརུ་གླུ་སྲིིང་མིེརི་ལྕམི་གྱི་ིའིགྱུརི་མིེད་རིང་ཚུགས་ལ་ཚོ་ེསྲིོག་ག་ིའིདབ་ལ་ོ

འིབུས། 

ཅིསེ་ཉསི་སྟེངོ་དགུ་ལའོི་ིཟླ་དྲུག་པའི་ིཚོསེ་ཉེརིལྔ་ཉནི་རྨོ་ཡུལ་མིག་ོལགོ་ནས། 
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སྦྲང་ཆེར་རོྩོམ་སིྒྲིག་ཁང་གི་གཙ་ོསིྒྲིག་པ་ཟླ་བ་བོློ་གོྲོསེ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། དེང་སང་བོད་མི་ོཚོོས་གསེརི་དངུལ་གཡུ་གསུམི་གྱི་ིརྒྱན་ཆོ་མིང་བ་ོ

འིདོགས་ཀྱིནི་པརི་ཁྱིདེ་ལ་བསམི་ཚུལ་ཅི་ིའིདྲ་ཡིདོ། 

ལན། “མིཛིེས་སྡུག་ཅིན་ལ་རྒྱན་དུ་མི་ིའིགྱུརི་གང༌། །”ད་ེལྟ་ན་ཡིང་རྒྱན་སྤྲས་

ཐེལ་དྲགས་ན། །ཡིག་མི་རྣམིས་ཀྱི་ིམིཛིེས་པ་འིགོག་པརི་བྱེད། །བཙོོག་མི་ོདག་ལ་མི་ི

མིཛིེས་སྣོན་པ་ཉིད། །དུང་སོ་རིག་གིས་བཏུམིས་པ་ནི། །གཡིང་དཀརི་གྲལ་ཕྲེང་

འིགྲིགས་པ་ལ། །འིགའི་རི་ེབཙོན་གྱིིས་བསལ་ནས་སུ། །ཚོབ་ཏུ་ཝ་འིཕྱོང་བཏོགས་

དང་མིཚུངས། །ཡིནོ་ཏོན་རྒྱན་རྣམིས་འིབུངས་ནས་འིཚོལོ་བ་དང༌། །བྱ་ིདོརི་ཐེངིས་ཏོ་ེ

ནང་རྒྱན་མི་ིབྱེད་པརི། །ལྕགས་དང་རྡ་ོཡི་ིཁུརི་ན་ིཐེེག་ཚོོད་ཅིིག  རིང་གིས་རིང་ལ་

བསྐུརི་ད་ེཅི་ིཡིནི་སོམིས། །གསོ་འིདབས་ཕྱོརི་ནས་ཞིབས་བྲ་ོའིཁྲོབ་པ་དང༌། །རླུང་རྟོ་

རྡགོ་རྫོ་ིབྱདེ་ལ་མི་ིའིཇིགིས་ཤེངི༌། །དཀརི་སརེི་དམིརི་ལྗོང་ཁྲོ་ཐེལ་ཆོ་ེབའི་ིགསོ། །གྱིནོ་

པ་ལ་སོགས་བོད་སྲིོལ་ཡིིན་ན་ོལ།ོ །རྒྱན་མིང་ཁུརི་དུ་ལྩི་ིབ་དང༌། །ཁྲོ་ཆོེའི་ིགྱིོན་པས་

མིིག་འིཇིོམིས་པ། །ད་ེདག་གནའི་སྲིོལ་བཟང་བ་ོཞིེས། །སྒྲོོག་ཚོ་ེཀུན་ནས་འིཁྲུལ་བ་

སྟེེ། །གང་ཚོེ་ཕོོངས་པའིི་ཡིང་མིཐེའི་ནས། །དབུལ་རྣམིས་དལ་ཅིིག་འིབྱོརི་པ་

ན། །འིགྲན་སེམིས་ངན་པས་དདེ་ནས་སུ། །ད་ལྟའི་ིའིགྲ་ོལུགས་བཙོགོ་པ་བྱུང༌། །རྒྱན་

གོས་ཙོམི་པ་ོའིབྱོརི་བ་ཡིིས། །ཕྱུག་པོརི་འིགྱུརི་བ་མི་ིསྲིིད་དེ། །ཕུན་ཚོོགས་ལོངས་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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སྤྱིོད་འིཛིད་མིེད་པ། །བསྐྲུན་དུས་ད་གཟོད་འིབྱོརི་ལྡན་ཡིིན། །ཟས་མིཆོོག་རྒྱན་གོས་

ཡིག་པ་ོརྣམིས། །ཀུན་ནས་སྤྱིདོ་པརི་འིདདོ་པ་ན།ི །དབུལ་བའོི་ིད་ེཉདི་སྟེནོ་པ་སྟེ།ེ །ཕྱུག་

པསོ་ད་ེདག་ངོམི་མི་ིའིགྱུརི། །

རེབ་གོང་རིག་གནསེ་སྒྱུ་རྩོལ་གིླིང་གི་ལྕང་སྐྱི་ 

དགེ་འིདུན་བཀྲ་ཤེིསེ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཁྱིེད་ཀྱི་ིབསམི་ཚུལ་ལྟརི་ན་རིང་རིེའི་ིབུ་མི་ོཚོོས་སྲིོལ་རྒྱུན་གྱི་ིགོམིས་

གཤེསི་གང་དག་རྒྱུན་འིཛིནི་བྱདེ་དགསོ། 

ལན། བོད་རིིགས་བུ་མི་ོརྣམིས་ཀྱིིས་སྲིོལ་རྒྱུན་གྱི་ིགོམིས་གཤེིས་རྒྱུད་འིཛིིན་

བྱེད་པ་ལ། རིིགས་གཉིས་སུ་དགརི་ནས་བཤེད་དགོས་ཏོ།ེ གཅིིག་ན་ིསློོབ་གས་ོམྱོང་

བའིི་ཤེེས་ཡིོན་པའིི་སྡོེ་དང༌། ཅིིག་ཤེོས་ནི་སློོབ་གྲྭའིི་སྒེོ་ཐེེམི་མི་སྙེགས་པའིི་བུ་

མིོའི།ོ །དང་བ་ོཤེེས་ཡིོན་པའི་ིསྡོ་ེམིཚོོན་ན། ད་ལྟའི་ིསྤྱི་ིཚོོགས་འིདིརི་འིཛིིན་གྲྭ་རི་ེན་

ཕོལ་ཆོེརི་སྐྱོེས་པ་ལས་བུད་མིེད་མིང་བ་དངོས་ཡིོད་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་ཡིིན། ད་ེན་ིརིང་

ཅིག་ག་ིལ་ོརྒྱུས་ཁྲོོད་སྔརི་བྱུང་མི་མྱོོང་བ་ལྟ་བུའི་ིདགའི་འིོས་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང༌། ཡིིད་

སྐྱོོ་བ་ཞིིག་ལ་བུད་མིེད་ཕོལ་མིོ་ཆོེ་སློོབ་ཆོེན་གྱིི་སྒེོ་ཐེེམི་མིནན་མི་ཐེགཤེེས་ཡིོན་ལ་

བརྩོི་མིཐེོང་མིེད་པའིི་ཁརི། ད་དུང་རིང་རློོམི་གྱིིས་སྲིོལ་རྒྱུན་གྱིི་གོམིས་གཤེིས་ལ། 

རིིག་གནས་ཤེིག་ག་ིའིདུ་ཤེེས་རྩོ་བ་ནས་ཆོགས་ཀྱི་ིམིེད་པརི་མི་ཟད། རིང་རིེའི་ིཚུལ་

ལྡན་གྱི་ིབུ་མིོའི་ིགཤེིས་ཀ་དོརི་ཏོ།ེ ད་དུང་ནུབ་ཕྱོོགས་དང་མི་ིརིིགས་ཀྱི་ིལྟ་སྤྱིོད་ལྷུརི་

ལེན་ཁུལ་གྱིིས། ཁ་ནས་ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་གྱི་ིལྟ་བ་འིཆོད་དེ། ལུས་ཀྱིིས་ཕོ་ོམིིན་མི་ོ
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

མིནི་གྱི་ིབྱ་སྤྱིདོ་ཡི་མི་ཟུང་སྟེནོ་པ་ན།ི མི་ིརིགིས་ཀྱི་ིརྣ་གཅིདོ་ཡིནི་པརི་མི་ཟད། གཞིན་

གྱིིས་འིཕྱོ་སྨོད་ཀྱི་ིགནས་སུའིང་འིགྱུརི་བས། བདག་ག་ིལྟ་ཚུལ་ལ་བྱ་སྤྱིོད་ངན་པ་ད་ེ

དག་སྤོངས་ཏོ།ེ སློབོ་སྦྱོངོ་ག་ིག་ོསྐབས་དམི་འིཛིནི་བྱས་ནས། བསམི་བློ་ོཡིག་པ་ོཞིགི་

ག་ིསྟེེང་ནས། རིང་ཅིག་ལ་མི་ིརིབས་མིང་བོརི་བརྒྱུད་པའི་ིསློོབ་གས་ོདང༌། ཤེེས་རིིག་

དཔལ་འིབྱོརི་གཉེརི་སྟེངས། ཐེ་ན་གྱིོན་ཆོས་དང༌། གླུ་གརི་རྩོེད་འིཇིོ་སོགས་ཀྱིི་

དམིངས་སྲིོལ་གྱི་ནོམི་པ་རྣམིས་བུད་མིེད་དག་ལ་གང་ལ་གང་འིཇིོན་གྱིིས། རྩོམི་དྲ་ི

མིརི་དྲ་ིམི་ཡིལ་བ་ཞིིག་ག་ིསྟེེང་ནས་ལག་ལེན་དོན་འིཁྱིོལ་བྱ་རྒྱུ་དང༌། སློོབ་གས་ོམི་

མྱོང་བའི་ིབུད་མིདེ་ཞིགི་ལ་ཆོ་མིཚོནོ་ན། རིང་རིའེི་ིམིསེ་པ་ོདམི་པ་ནས་ཡི་རིབས་ཚུལ་

ལྡན་དང༌། གུས་ཞིབས་ཁྲོལེ་ཡིདོ། ཕྱོ་ིཐེག་བག་ཕོབེས་ཀྱི་ིགཤེསི་བཟང་ཆོགས་ཡིདོ་

པ་ནི། རིིན་ཆོེན་གསེརི་ལས་ཀྱིང་མི་ིཁུགས་པའི་ིཚོོད་དུ་གདའི་བས། དེང་ག་ིཆོརི་

ཡིང་སྨན་ཆུང་བུ་མི་ོརྣམིས་ཀྱིིས་གོམིས་གཤེིས་དེ་ལ་ད་ོསྣང་དང༌། བདག་གཅིེས་

བཟང་བ་ོབརྒྱབ་ནས། གཤེསི་ཀ་སློད་མིདེ་ཞིགི་ག་ིསྟེངེ༌། རུ་ཁ་ཁྱིམིི་མིཚོསེ་ལ་འིགྲགི་

མིཐུན་དང༌། ནང་བཟའི་ཚོང་ལ་བྱམིས་སྐྱོངོ༌། རིང་ག་ིའིཚོ་ོགནས་ཀྱི་ིཕྱོགོས་ལ། གང་

ལ་གང་འིཇིོན་གྱིིས་འིབུངས་གསུམི་བཏོོན་ཏོེ། ལས་ཞིོརི་དུ། དམིངས་ཁྲོོད་ཀྱི་ིརིིག་

གནས་སྟེ།ེ 

འིབྲོག་པ་ལ་མིཚོོན་ན། ཐེགས་འིཐེག་པ། འིཕོང་ཁེལ་བ། ཐུད་བཟ་ོབ་སོགས་

དང༌། རིོང་བ་ལ་མིཚོོན་ན། ཡིབ་མིེས་ནས་བརྒྱུད་པའི་ིཚོེམི་དྲུབ་སོགས་བཟ་ོརིིག་

དང༌། འིཁུརི་བ་སྲིེག་པ་སོགས་གཡི་ོསྐོལ། གླུ་གརི་སོགས་རྩོེད་རིིགས་སྣ་ཚོོགས་

རྒྱུན་འིཛིིན་བྱེད་རྒྱུ་ན་ིགལ་ཆོ་ེལ། རིེབ་གོང་ལྟ་བུརི་མིཚོོན་ན། ས་གནས་ཀྱི་ིལག་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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རྩོལ་གོས་དྲུབ་དང༌། ལྷ་བྲིས་སོགས་ཀྱི་ིབུད་མིེད་ལག་རྩོལ་བ་མིང་ནས་མིང་དུ་འིགྲ་ོ

བ་ན།ི བུད་མིདེ་ཀྱིིས་ལག་རྩོལ་རྒྱུན་འིཛིནི་འིསོ་པ་ཞིགི་དང༌། ད་ེལ་དཔལ་འིབྱརོི་གྱི་ི

ཁ་ེཕོན་ཡིང་མི་ིདམིན་པ་རིེག་པས་ས།ོ །

ད་ེབཞིིན་ས་གནས་གང་ལ་ཡིང་བུད་མིེད་ལ་འིོས་ཤེིང༌། དཔལ་འིབྱོརི་སོགས་

འིཕོེལ་བའིི་སྲིོལ་རྒྱུན་གྱིི་རིིག་གནས་ཡིོད་ན། དེ་རྒྱུན་འིཛིིན་བྱེད་པ་ནི་འིོས་ཤེིང་

འིཚོམི་པརི་འིདོད་དོ། །འིད་ིན་ིབདག་ག་ིབློ་ོངོརི་འིཆོརི་ཚུལ་ཅིིག་སྟེེ། གཞིན་དུ་གྲྭ་བ་

ཞིིག་ལ་མིཚོོན་ན་སྤྱི་ིཚོོགས་ཀྱི་ིའིཚོ་ོགནས་དང༌། ལྷག་པརི་དུ་བུད་མིེད་ཀྱི་ིབསམི་

པའི་ིའིཆོརི་ཚུལ་དང༌། ལག་ལེན་གྱི་ིཁྲོོད་བྱ་ལས་གང་འིཇིོན་ལ་ཆོ་རྒྱུས་ཆོེརི་མིེད་

པས། ཐེམིས་ཅིད་ཀྱིསི་གཞིགིས་པརི་འིཚོལ་ལ།ོ །

རྭ་རྒྱ་ཤེེསེ་རིག་ནོར་བུའིི་གིླིང་གི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

ལྡོོང་ཡོིན་ཏན་རྒྱ་མཚ་ོལགསེ། 

དིྲ་བ། ས་ཁུལ་རི་ེའིགརི་བུད་མིེད་ཚོོས་བསང་ཕུད་པ་དང་མིཆོོད་བཤེམིས་

བྱེད་ཀྱིིན་ཡིོད་ལ། ས་ཁུལ་ཁ་ཤེས་སུ་བུད་མིེད་ཚོོས་ཆོ་ོག་དེའིི་རིིགས་སྤོེལ་སྲིོལ་

མིདེ་པའི་ིརྒྱུ་མིཚོན་ཅི།ི 

ལན། ད་ལྟ་འིཛིམི་གླིངི་ཧྲིལི་བའོི་ིགཡི་ོསྐྱོམོི་ཁྲོོད་ནས། གསརི་སྐྱོསེ་བདོ་རིགིས་

བུད་མིེད་མིང་བ་ོཞིིག་གིས་རིང་ཉིད་ཀྱིི་ཁེ་དབང་བརྩོོན་ལེན་བྱེད་པའིི་བསམི་ཚུལ་

ཤུགས་ཆོེརི་འིདོན་གྱིིན་འིདུགད་ེན་ིསྐྱོེས་པ་ལྟ་བུ་ཚོོགས་པ་ཆོིག་རྐྱེང་བ་ཞིིག་ག་ིཁ་ེ

ཕོན་གཙོ་ོབོརི་འིཛིིན་པའི་ིཕྱོོགས་ལྷུང་ག་ིལམི་ལུགས་ཤེིག་མིཇུག་རྫོོགས་པའི་ིདུས་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ལ་སློེབས་ཤེིང༌། རིང་དབང་དང་འིདྲ་མིཉམི་གྱི་ིའིཚོ་ོབའི་ིརིང་མིདངས་འིབརི་བཞིིན་

པའི་ིམིཚོོན་རྟོགས་ཤེིག་ཡིིན་པས་གཟུརི་གནས་ཀྱི་ིམི་ིཞིིག་ཡིིན་ཚོ་ེདགའི་སྤྲ་ོམི་ིསྐྱོ་ེབ་

དང་རྒྱབ་སྐྱོོརི་མི་ིབྱེད་པ་ག་ལ་སྲིིད། འིོན་ཀྱིང་ཁ་ོམི་ོཚོོས་ནམི་རྒྱུན་བརྩོོན་ལེན་བྱེད་

འིདོད་ཀྱིིས་གླིེང་བཞིིན་པ་ནི། བོད་རིིགས་བུད་མིེད་ཚོོརི་བསང་ཕུད་ཆོོག་པའིི་ཁེ་

དབང་དང༌། མིགནོ་ཁང་དུ་འིགྲ་ོཆོགོ་པའི་ིཐེབོ་ཐེང་སགོས་རིདེ། ད་ེན་ིའིཇིགི་རྟོནེ་བདོ་

ཀྱི་ིགཏོམི་དཔེརི། མིཐེ་ོན་ཐེལ་དོང་ཁ་དང༌། དམིའི་ན་ཐེལ་དོང་ནང་ཟརེི་བའི་ིདཔ་ེལྟརི་

ཧོ་ཅིང་དགོས་གལ་ཆུང་བའི་ིཁ་ེདབང་བརྩོོན་ལེན་ཞིིག་མིིན་ནམི་སྙམི། འིོན་ཀྱིང་ད་ེ

དག་གིས་ཀྱིང་ཁ་ོམི་ོཚོོའི་ིཁ་ེདབང་ཞིིག་མིཚོོན་གྱིིན་ཡིོད་པས་ངེས་པརི་བརྩོོན་ལེན་

བྱེད་དགོས་ས་ོཞི་ེནའིང་མི་ིཆོོག་པ་མིེད་དེ། སྤྱིིརི་བསང་ཕུད་པ་ན་ིཚོ་ེཕྱོ་ིམིའི་ིམིངོན་

མིཐེོ་དང་ངེས་ལེགས་དོན་དུ་གཉེརི་བའིི་དམི་པའིི་ཆོོས་དང་འིབྲེལ་བ་ཡིེ་ནས་མིེད་

པརི། ཚོ་ེའིདའིི་ིདགྲ་འིདུལ་གཉནེ་སྐྱོངོ་སགོས་དང་འིབྲལེ་བ་དམི་ཟབ་ཡིདོ། དའེི་ིཕྱོརིི་

བསང་ཕུད་པ་ནི་ཡུལ་ལྷ་གཞིི་བདག་སོགས་མིཉེས་པརི་བྱས་ཏོེ་རིང་གི་ཚོེ་འིདིའིི་

དགོས་འིདོད་སྐོང་བའི་ིགདོང་གྲོགས་སུ་བསྐུལ་བ་ཞིིག་རིེད། ད་ེཡིང་གཙོ་ོབ་ོསྐྱོེས་པ་

རྣམིས་དམིག་འིཐེབ་ལ་ཞུགས་པ་དང་ཇིག་ལ་འིགྲོ་བ། ཚོོང་ལས་སུ་ཞུགས་པ་

སོགས་ཛི་དྲག་ག་ིབྱ་བ་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཡིོད་ཚོ་ེམིངོན་ཤེེས་རྫུ་འིཕྲུལ་མིངའི་ཞིིང་མིཐུ་

སྟེོབས་ནུས་དཔུང་འིབརི་བའི་ིཡུལ་ལྷ་གཞི་ིབདག་དག་ལ་མིཐུན་རྐྱེེན་གདོང་གྲོགས་

བྱེད་པརི་བསྐུལ་བ་ཞིིག་ལས་བྱུང་བརི་མིངོན་པས། བསང་ཕུད་པ་འིད་ིགཙོ་ོབ་ོསྐྱོེས་

པ་རྣམིས་ཀྱི་ིལས་སུ་རིང་ཤུགས་ཀྱིིས་གྱུརི་བ་མིིན་ནམི་སྙམི། ད་ེམིིན་བསང་མིཆོོད་

གང་དུའིང་བུད་མིདེ་ཀྱིསི་བསང་ཕུད་མི་ིཆོགོ་ཚུལ་གསུངས་པ་ཞིགི་བདག་གསི་ཟུརི་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཙོམི་ཡིང་མིཐེངོ་མི་མྱོངོ༌། བསང་ཕུད་པའི་ིདམིགིས་ཡུལ་ན་ིདགྲ་ཇིག་སགོས་གཙོ་ོབ་ོ

སྐྱོེས་བུའིི་ལས་ལྟ་བུརི་གྱུརི་བའིི་དྲག་སྤྱིོད་ཁ་ོནའིི་ཆོེད་ཀྱིང་མི་ཡིིན་པརི་ནང་ཞིི་བ་

དང་འིགལ་རྐྱེེན་ཉུང་བ་སོགས་ཀྱི་ིཆོེད་དུའིང་འིདོད་གསོལ་བྱེད་ཆོོག་ཆོོག་ཡིིན་པས། 

བུད་མིེད་ཀྱིིས་བསང་ཕུད་རུང་བ་དེ་ཡིང་བཤེད་མིི་དགོས་པ་ཞིིག་རིེད། དེས་ན་

འིདིརི་གསལ་བོརི་ངེས་དགོས་པ་ཞིིག་ན་ིས་ཁུལ་ལ་ལ་ནས་བུད་མིེད་ཚོོས་བསང་

ཕུད་པ་དང་ས་ཁུལ་ལ་ལ་ནས་བུད་མིེད་ཚོོས་བསང་མིི་ཕུད་པ（བསང་ཕུད་མི་

ཆོོག་པ་རིེད་ཅིེས་བཤེད་ན་མི་ིའིགྲིག་པརི་སྙམི）ན་ིཕོ་ོམིོའི་ིཁ་ེདབང་མིཉམི་མིིན་དང་

ཆོོས་ལུགས་རིིག་གནས་ལ་འིབྲེལ་བ་མིེད་པརི་ཡུལ་གྱིི་སྲིོལ་ལུགས་ཙོམི་རིེད། 

དཔེརི་ན། ས་ཁུལ་གཙོ་ོཆོ་ེབ་ནས་སྐྱོེས་པས་ཐེག་མི་ིའིཐེག་ཀྱིང་དེས་སྐྱོེས་པ་ལ་འིདྲ་

མིཉམི་གྱི་ིཐེོབ་ཐེང་མིེད་པ་མི་ིམིཚོོན་པ་དང་སྐྱོེས་པ་དམིག་ལ་འིགྲ་ོསྲིོལ་དེས་ཁོའི་ིཚོ་ེ

སྲིོག་ཡུན་གནས་ཀྱི་ིརིང་དབང་བུད་མིེད་ཚོོས་མིེད་པརི་བྱས་ཞིེས་བརྗེོད་མི་ིའིོས་པ་

ལྟ་བུ་རིདེ་སྙམི། མིཆོོད་བཤེམིས་བྱདེ་པ་ན་ིདམི་པའི་ིཆོསོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཞིགི་སྟེ་ེགཙོ་ོ

བ་ོམིངནོ་མིཐེ་ོངསེ་ལགེས་ཀྱི་ིརྒྱུ་རུ་དམིིགས་ནས་འིབུལ་གྱིིན་ཡིདོ། མིཆོདོ་པའི་ིསྐད་

དོད་པུ་ཛི་ཞིེས་པ་མིཉེས་པ་འིཇུག་པས། མིཆོོད་པའི་ིསྒེ་ོནས་རྒྱལ་བ་སྲིས་བཅིས་

ཐུགས་དགྱིསེ་པརི་བྱས་ཏོ་ེཚོགོས་གསགོ་སྒྲོབི་སྦྱོངོ་བྱདེ་ཐེབས་ཤེགི་རིདེ། དའེི་ིཕྱོརིི་

མིཆོོད་བཤེམིས་བྱེད་པའིི་ལས་སྒྲུབ་པ་བོརི་མིད་ོརྒྱུད་གང་དུའིང་ཕོ་ོམིོའི་ིཁྱིད་པརི་

གཏོན་ནས་གསུངས་མིེད། འིནོ་ཀྱིང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ིཆོ་ོག་ལ་ལ་སྒྲུབ་པའི་ིཚོ།ེ བུད་

མིེད་ཡིིན་ནའིང་ཆོོགསྐྱོེས་པ་ཡིིན་ནའིང་ཆོོགདབང་མི་ཐེོབ་པའིམི་ཞིིང་བཅུ་ཚོང་བའི་ི

ལས་སྒྲོིབ་མིཐུག་པ་ོཅིན་སོགས་ཀྱིིས་མིཆོོད་གཡིོག་མི་ིབྱེད་པ་དང་གཏོོརི་མི་བཅིའི་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

བཟ་ོམི་ིབྱེད། རྒྱུའི་ིགཡི་ོཞིེས་མིཆོོད་པའི་ིརྒྱུ་ད་ེསྒྲུབ་པའི་ིསྐབས། རིབ་བྱུང་བ་ཡིིན་ན་

ལགོ་འིཚོ་ོལྔའི་ིསྒེ་ོནས་བསྒྲུབས་པ་དང༌། ཁྱིིམི་པ་ཡིནི་ན་དམིརི་ཁ་ེདང༌། བྲ་ེལགོ་སྲིང་

ལོག་གིས་བསྒྲུབས་པའིི་རྒྱུ་རྫོས་ཀྱིིས་མིཆོོད་བཤེམིས་བྱེད་མིི་ཆོོག་པ་ལྟ་བུ་ཡིོད་

ཀྱིང་ད་ེན་ིཁྱིོད་ཀྱི་ིདྲ་ིབ་དང་དནོ་ཐེ་དད་རིདེ། 

ནུབ་བྱེང་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

སྟག་ལྷོ་ཚེ་བརྟན་ལགསེ། 

དིྲ་བ། དེང་སང་མིིང་དུ་གྲགས་པའིི་ལྷ་བཟོ་བའིམི་སྤྱིིརི་བཏོང་གི་རིི་མིོ་བ་

སོགས་གང་ཡིིན་རུང་བོད་མི་ོཧོ་ཅིང་ཉུང་བ་ལྟརི། རིང་ཅིག་ཚོོའི་ིསྲིོལ་རྒྱུན་དུ་བུད་

མིདེ་ཚོསོ་ལྷ་བཞིངེས་མི་ིཆོགོ་པའི་ིབཤེད་སྲིལོ་ཡིདོ་པ་ཡིིན་ནམི། 

ལན། སྤྱིརིི་རིང་རིའེི་ིལ་ོརྒྱུས་སྟེངེ་རི་ིམི་ོབ་ཉུང་བའི་ིསྣང་ཚུལ་མི་ིའིདུག་སྟེ་ེདུས་

རིབས་རི་ེརིེའི་ིམི་ིའིབོརི་དང་སྤྱི་ིཚོོགས་ཀྱི་ིཆོེད་ལས་སྡུརི་ཚོད་ལ་དབྱ་ེཞིིབ་བྱས་ཚོ་ེ

ཅུང་ལུགས་མིཐུན་གྱིི་རྣམི་པརི་གནས་ཡིོད་པ་རྟོོགས་ཐུབ། དུས་རིབས་རིེ་རིེརི་

བཞིེངས་གྲུབ་པའི་ིདགོན་སྡོེའི་ིའིཛུགས་བསྐྲུན་དང་གྲོང་བའི་ིསྡོོད་ཤེག་ག་ིརྒྱན་སྤྲས། 

མི་ིཚོང་རི་ེརིེས་མི་ིམི་ོགཙོ་ོབྱས་པའི་ིསྒྱུ་རྩོལ་ལོངས་སུ་སྤྱིོད་པའི་ིཚོད་སོགས་ཧོ་ཅིང་

འིོས་འིཚོམིས་དང་མིཁ་ོསྤྲོད་གདང་ངེས་པ་ཡིོད་འིདུགདཔེརི་ན་མི་ིཞིིག་འིདས་གྲོངས་

ཕྱོིན་ཚོ་ེཧོ་ཅིང་ཁ་ཐེོརི་དུ་གནས་པའི་ིའིབྲོག་རུ་ཞིིག་མིིན་ཚོ་ེདེའི་ིསྐྱོེས་ཐེང་དུས་ལྟརི་

དུ་བསླུ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིོད་པ་ལྟ་བུ་རིེད། དེང་ག་ིཆོ་ལའིང་རི་ིམི་ོའིབྲ་ིབའི་ིཆོེད་ལས་མིཁས་

པ་ཉུང་བ་མི་ཡིིན་ཏོ།ེ ད་ེལས་ལྡོག་སྟེ་ེརི་ིམིོའི་ིརིིགས་དང་རྣམི་གྲངས་རི་ིམི་ོབའི་ིདཔུང་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཁག་སོགས་འིདས་པའིི་དུས་རིབས་དག་དང་སྡུརི་ན་གང་ལ་གང་འིཚོམིས་འིཕོེལ་

རྒྱས་ཕྱོནི་ཡིདོ་ད།ེ ད་ེརིགི་གནས་གསརི་བརྗེའེི་ིརྗེསེ་སུ་བསྐྱོརི་གས་ོབྱས་པའི་ིདགནོ་

པ་ཁག་གི་མིཛིེས་རྩོལ་ལས་གྲྭ་དང་གཞིི་རྒྱ་ཆོེ་བའིི་རིི་མིོ་གསརི་རྩོོམི་སྣ་ཚོོགས། 

དཔེརི་ན་འིཛིམི་གླིིང་ཐེང་ག་རིིང་ཤེོས་དང་བྲིས་ལུགས་སྣ་འིཛིོམིས་ཅིན་གྱི་ིཀྲུང་གོའི་ི

བདོ་ཀྱི་ིརིགི་གནས་སྒྱུ་རྩོལ་ཀུན་འིདུས་ཞིལ་ཐེང་ཆོནེ་མི་ོདང༌། ཐེང་ག་ཆོགི་སྟེངོ་ལྷག་

གིས་གྲུབ་ཅིིང་ཀརྨོ་སྒེརི་བྲིས་ལུགས་སུ་བཞིེངས་པའི་ིའིཛིམི་གླིིང་ག་ེསརི་རྒྱལ་པོའི་ི

སྒྲུང་ཐེང༌། ཡུན་ནན་ཞིིང་ཆོེན་གྱི་ིབོད་ཀྱི་ིཡུལ་སྲིོལ་རིིག་གནས་མིཚོོན་པའི་ིཞིལ་ཐེང་

ཆོེན་མི་ོསོགས་མིང་བ་ོཞིིག་ཐེོན་ཡིོད་པ་མི་ཟད། དེང་རིབས་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆོོས་ལྡན་པའི་ི

སློོབ་གླིིང་ཐེང་ག་དང་སྤྱི་ིམིཚོན་རིིང་ལུགས་ཀྱི་ིསྒྱུ་རྩོལ་སོགས་ལས་ཀྱིང་རྟོོགས་ནུས་

ལ། བོད་འིགྱུརི་སྣུམི་ཚོོན་རི་ིམི་ོདང་རྒྱན་སྤྲོས་རི་ིམི།ོ རྒྱ་སྲིོལ་རི་ིམི་ོསོགས་ཀྱིང་མིེད་

པ་ནས་ཡིོད་པ་དང་ཡིོད་པ་ནས་དརི་རྒྱས་ཡིང་གང་ལ་གང་འིཚོམིས་ཕྱོིན་ཡིོད། 

གཞིན་ད་དུང་འིབུརི་བརྐོས་ལུག་གསུམི་དང་ཇུས་འིགོད་སྒྱུ་རྩོལ། ལྷག་པརི་དུ་

མིཛིེས་རྩོལ་གྱི་ིགཞུང་ལུགས་ཞིིབ་འིཇུག་ག་ིཐེད་ནས་ཡིརི་རྒྱས་མིངོན་གསལ་དོད་

པ་ོཕྱོནི་ཡིདོ་པརི་མིཐེངོ་ང༌ོ། །ད་ེཡིང་བདོ་ལ་བུད་མིདེ་རི་ིམི་ོབ་ཉུང་བ་ན་ིདནོ་དངསོ་ཀྱི་ི

གནས་ཚུལ་ཅིགི་རིདེ། སྤྱིརིི་སྣང་ཚུལ་འིད་ིན་ིབདོ་ཙོམི་མི་ཟད་འིཛིམི་གླིངི་སྟེངེ་མིཛིསེ་

རྩོལ་དརི་སྔ་བའི་ིམི་ིརིིགས་མིང་བ་ོཞིིག་ལ་མིངནོ་སུམི་དུ་གནས་པའི་ིགནད་དོན་ཞིགི་

ཀྱིང་རིདེ། ཕྲན་གྱི་ིམིཐེངོ་སྣང་ལ་ད་ེན་ིཕྱོགོས་གཅིགི་ནས་སྤྱི་ིཚོགོས་འིཕོལེ་འིགྱུརི་གྱི་ི

ལོ་རྒྱུས་དང་འིབྲེལ་བ་དམི་ཟབ་ཡིོད་ལ་ཕྱོོགས་གཞིན་ཞིིག་ནས་སློོབ་གསོའི་ིལམི་

ལུགས་དང་འིབྲེལ་བ་ཡིོད་པརི་སྙམི་སྟེ།ེ ད་ལྟའི་ིཆོ་ལ་འིཛིམི་གླིིང་ཁྱིོན་དུ་རི་ིམིོའི་ིརྣམི་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

གྲངས་ཧོ་ཅིང་མིང་ཡིང་ད་ེདག་ལས་སྤྱི་ིཚོོགས་ཁྲོོད་རྒྱུག་ཆོ་ེཞིིང་མི་ིརྣམིས་ལ་རྒྱུས་

མིངའི་ཡིོད་པ་ན་ིནུབ་ཕྱོོགས་ཀྱི་ིསྣུམི་ཚོོན་རི་ིམི་ོདང་ཤེརི་ཕྱོོགས་ཀྱི་ིསྣག་ཚུའི་ིརི་ིམི་ོ

འིཛིམི་གླིིང་ཡིང་རྩོེའི་ིཐེང་ག་སྒྱུ་རྩོལ་གསུམི་དུ་འིདུ་ཞིིང༌། རི་ིམི་ོརིིགས་འིད་ིདག་ག་ི

ཐེད་ནས་བལྟས་ན། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱོ་ིནང་ག་ིམིཛིེས་རྩོལ་ལ་ོརྒྱུས་སྐོརི་གྱི་ིདེབ་ཐེེརི་གང་

དུའིང་བུད་མིདེ་རི་ིམི་ོབ་རི་ེཟུང་ཙོམི་ལས་མི་ིའིདུག་ཅིངི༌། ནུབ་ཕྱོགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་

ཏུ་དུས་རིབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ིརིིག་རྩོལ་བསྐྱོརི་དརི་ཡིརི་སྔོན་དུ་བུད་མིེད་རི་ིམི་ོབ་རི་ེ

གཉིས་ལས་མིེད་པ་དང་རི་ིམི་ོའིབྲ་ིབ་ན་ིཕོ་ོརྣམིས་ཁ་ོནརི་དབང་བའི་ིལས་རིིགས་ལྟ་

བུ་ཞིིག་ཏུ་གྱུརི་འིདུགཐེ་ན་སྒྱུ་རྩོལ་དཔྱད་བརྗེོད་པ་ཚོོས་ཀྱིང་བུད་མིེད་ན་ིའིཇིིག་རྟོེན་

བྱེད་པོས་བཞིེངས་པའི་ིམི་ིཡུལ་ན་ཆོེས་ཁྱིད་དུ་འིཕོགས་པའི་ིསྒྱུ་རྩོལ་བརྩོམིས་ཆོོས་

ཤེིག་ཡིིན་པརི་འིདོད་ལ། བུད་མིེད་རྣམིས་སྒྱུ་རྩོལ་བརྩོམིས་བྱའི་ིབརྗེོད་བྱ་གཙོ་ོབོརི་

གྱུརི་བའི་ིརྒྱུ་མིཚོན་ཡིང་ད་ེལ་ཐུག་ཡིོད། དཔེརི་ན་ཏཱ་ཧྥོོན་ཆོིས་བྲིས་པའི་ིརྟོག་བརྟོན་

གྱི་ིའིཛུམི་མིདངས་དུ་འིབོད་པའི་ིམིོན་ན་ལ་ེསྲི་དང་ལཱ་ཐེོརི་གྱིིས་བྲིས་པའི་ིབློོན་ཆོེན་

ཕོང་པ་ོཏོོའི་ིལྕམི་སྐུ་ཞིབས། ཨན་གིརི་གྱིིས་བྲིས་པའི་ིཕོ་ོབྲང་ནང་ག་ིསྲིས་མི་ོདང་ཆུ་

མིིགལ་ཧྥོིརི་གྱིིས་བྲིས་པའི་ིཡུན་ཆོེན་མི་རི་ེཡཱ། པ་ོལན་གྱིིས་བྲིས་པའི་ིས་ོསོའི་ིལྕམི་

དང་སྲིས་མིོ། ཏོེ་ལ་ཁེ་རིོ་བས་བྲིས་པའིི་རིང་དབང་གིས་མིི་དམིངས་ལ་ལམི་སྟེོན་

མིཛིད། མི་རུས་ཁ་ས་ཡིིས་བྲིས་པའི་ིམི་ེཏོོག་སྡུམི་རྭའི་ིནང་ག་ིགཞིོན་ནུ་མི་སོགས་

འིཛིམི་གླིིང་ལ་སྐད་གྲགས་ཆོོད་པའི་ིབརྩོམིས་ཆོོས་བགྲང་ལས་འིདས་པ་ད་ེདག་ན་ི

བུད་མིེད་ཀྱི་ིམིཛིེས་པ་དམིིགས་སུ་བཟུང་སྟེ་ེབརྩོམིས་པ་ཤེ་སྟེག་རིེད། རྒྱ་རིིགས་ལ་

མིཚོོན་ན་རི་ིམི་ོསྲིོལ་འིབྱེད་མིཁན་ན་ིམིིང་ལ་ལེའིི(嫘)ཞིེས་པའི་ིབུད་མིེད་ཞིིག་ཡིིན་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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པརི་བཤེད་འིདུག་ཀྱིང༌། སྤྱི་ིཚོོགས་ཧྲིིལ་བ་ོཕོ་ོམིཆོོག་མི་ོདམིན་གྱི་ིའིདུ་ཤེེས་བཙོན་

པོས་དམི་དུ་བཅིིང་བས་གནའི་རིབས་མིཛིེས་རྩོལ་ལ་ོརྒྱུས་ཐེོག་མིིང་འིདྲེན་དུ་ཡིོད་

པའི་ིབུད་མིེད་རི་ིམི་ོབ་ན་ིརྒྱལ་ཁབ་གསུམི་གྱི་ིསྐབས་སུ་རུས་ཝུའུ་ཅིན་གྱི་ིརྒྱལ་བ་ོ

ཞིིག་ག་ིབཙུན་མི་ོཙོམི་ལས་མིེད་ལ། ཡིོན་རྒྱལ་རིབས་ཀྱི་ིརྗེེས་ནས་རིིམི་གྱིིས་འིགའི་

རི་ེབྱུང་འིག་ོབརྩོམིས་ཤེིང་ལ་ོརྒྱུས་སྟེེང་ཀུན་གྱིིས་ཁས་ལེན་པའི་ིརི་ིམི་ོབ་གྲགས་ཅིན་

ནི་ཧོ་ལམི་མིེད་པ་ལྟ་བུ་རིེད། དེ་ཡིང་རྒྱུ་རྐྱེེན་གཙོོ་བོ་ཞིིག་གི་སྤྱིི་ཚོོགས་ཀྱིི་ལམི་

ལུགས་དང་རིགི་གནས་འིདུ་ཤེསེ་ཀྱིསི་ལན་པ་ཡིནི་ཏོ།ེ རི་ིམིའོི་ིགཞུང་ལུགས་དང་ལ་ོ

རྒྱུས་དག་དུ་བུད་མིེད་རི་ིམི་ོབས་བྲིས་པའི་ིརི་ིམི་ོལ་གླིེང་རིིན་མིེད་པ་དང་ཐེ་ན་རི་ིམིོའི་ི

སྲིོལ་འིབྱེད་བུད་མིེད་ཡིིན་པས་མིི་འིདོད་པའིི་ཉམིས་འིགྱུརི་ཀྱིང་བསྟེན་འིདུག་སྟེེ། 

དུས་རིབས༡༦པའི་ིནང་སྐད་གྲགས་ཆོོད་པའི་ིསྒྱུ་རྩོལ་བ་གྲགས་ཅིན་ཧྲིིན་ཅིིང་གྱིིས་

བརྩོམིས་པའི་ིརི་ིམིའོི་ིགཞུང་ལུགས 《  画尘 》   ཞིསེ་པའི་ིནང་ལྷ་ཡི་ིརྩོལ་མིཆོགོ་རི་ི

མིའོི་ིསྲིལོ། །འིབྱདེ་མིཁན་བུད་མིདེ་ཡིནི་པ་སྐྱོ།ོ །ཞིསེ་པ་སགོས་ཀྱི་ིསྣང་ཚུལ་ཡིང་ཐེནོ་

འིདུག་ག།ོ བོད་ཀྱི་ིམིཛིེས་རྩོལ་གྱི་ིཆོ་ནས་ལ་ོརྒྱུས་སྟེེང་བྲིས་འིབུརི་གཉིས་ལ་མིཁས་

པའི་ིབུད་མིེད་ཧོ་ཅིང་ཉུང་ཞིིང༌། སྒྱུ་རྩོལ་བ་གྲགས་ཅིན་ལ་དུས་རིབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ི

ནང་དབུས་ཕྱོགོས་སུ་འིཁྲུངས་ཤེངི་མིད་ོསྨད་ཡུལ་དུ་མིཛིད་འིཕྲནི་བསྐྱོངས་པའི་ིགུང་

རི་ིམིཁའི་འིགྲ་ོམི་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་སྟེ།ེ ཁོང་ན་ིབྲིས་འིབུརི་གཉིས་ལ་མིཁས་པ་མི་ཟད་

ལྷག་པརི་དུ་ལུགས་རྒྱག་པའིི་བཟོ་རྩོལ་ལ་ཤེིན་ཏུ་མིཁས་པརི་གྲགས་ཤེིང༌། སྐུ་

འིབུམི་བྱམིས་པ་གླིིང་ག་ིཀུན་གསལ་ལྷ་ཁང་དུ་རྒྱལ་བ་ཙོོང་ཁ་བ་ཆོེན་པོའི་ིསྐུ་བརྙིན་

སྐུ་རྒྱུ་ལ་ིམི་ལས་གྲུབ་པ་སོགས་ན་ིཁོང་ག་ིབརྩོམིས་ཆོོས་ཡིིན་པརི་གྲགས། ད་ེནས་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

རིི་མིོ་འིབྲི་བ་དང་འིཚོེམི་གྲུབ་ཀྱིི་ལག་རྩོལ་ལ་བྱང་ཆུབ་པ་ནི་ཅིོ་ནེ་ས་སྐྱོོང་དཔོན་

རིབས་བཅུ་བའི་ིབཙུན་མི་ོབློ་ོབཟང་འིཚོ་ོཞུ་བ་ཡིིན་ཏོེ། ཁོང་གིས་འིཚོེམི་གྲུབ་གནང་

པའི་ིགནས་བརྟོན་བཅུ་དྲུག་དང་སྒྲོོལ་མི་ཉེརི་གཅིིགརྒྱལ་བ་པཎ་ཆོེན་རྣམི་གཉིས་ཀྱི་ི

མིཛིད་རྣམི་སོགས་གཙོང་བཀྲེ་ཤེིས་ལྷུན་པ་ོདང་སྟེག་ཚོང་ལྷ་མི་ོཐེ་ེབོའི་ིགསེརི་ཐེང་

དགོན་པ་བཅིས་སུ་བཞུགས་ཡིོད་པརི་གྲགས། ཁ་ོབོརི་ཐེོས་རྒྱ་ཆུང་བའི་ིདབང་གིས་

མིཐེོང་ཡུལ་དུ་མི་ིགྱུརི་བའི་ིསྐྱོོན་ཡིོད་ངེས་མིོད། ད་སྔ་བཞུགས་པའི་ིརི་ིམི་ོལ་ོརྒྱུས་

སྐོརི་གྱིི་དཔེ་དེབ་རྣམིས་སུ་རིང་ཅིག་མིཛིེས་རྩོལ་ལ་ོརྒྱུས་སྟེེང་མིིང་དུ་གྲགས་པའིི་

བུད་མིདེ་སྒྱུ་རྩོལ་བ་ཁངོ་གཉསི་ལྟ་བུ་རི་ེཟུང་མི་གཏོགོས་བྱནོ་མྱོངོ་མིདེ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། 

རི་ིམིོའི་ིཐེ་སྙད་བྱུང་ལུགས་ཀྱི་ིགཏོམི་རྒྱུད་ད་ེརུའིང་རི་ིམི་ོའིབྲ་ིབ་བ་ོལུག་རྫོ་ིཨ་དཀརི་

དང་འིབྲ་ིབྱ་རིའིི་ིསྒེང་ག་ིསྨུག་རྒྱུ་ལས་ཤེརི་བའི་ིམིཛིསེ་སྡུག་ག་ིན་ཆུང་མི་ཡིནི་པ་དསེ་

ཀྱིང་ཕོ་ོམི་ོགཉིས་ཀྱི་ིཁྱིད་པརི་གསལ་བོརི་བསྟེན་འིདུགའིོན་ཀྱིང་བཟ་ོརིིག་པའི་ིབསྟེན་

བཅིོས་སོགས་སུ་བུད་མིེད་རྣམིས་རི་ིམི་ོའིབྲ་ིབཞིེངས་མི་ིརུང་བ་དང་དེའི་ིཐེད་ནས་ཕོ་ོ

མི་ོགཉིས་ལ་བཟང་ངན་གྱི་ིདབྱ་ེབ་ཡིོད་པ་སོགས་ཅི་ིཡིང་མི་མིཐེོང་སྟེ།ེ བཟ་ོརིིག་པའི་ི

བསྟེན་བཅིོས་མིད་ོརྒྱུད་གསལ་བའི་ིམི་ེལོང་དུ་རི་ིམི་ོབའི་ིམིཚོན་ཉིད་ལ་འིད་ིསྐད་དུ། 

ཐེོས་མིང་བརྩོོན་ཞིིང་དམི་ཚོིག་སྡོོམི་གནས་ཤེིང༌། །མིཆོོད་དང་སྦྱོིན་མིོས་བྱང་ཆུབ་

སེམིས་ལྡན་པ། །བློ་ོལྡན་བཟ་ོཡི་ིགནས་ལ་མིཁས་ཤེིང་དུལ། །རིང་དབང་ཡིོད་ཅིིང་

བཀུརི་འིསོ་པ། །སྔགས་རིགིས་ལས་ཀུན་ཤེསེ་ཤེངི་འིགྲགོས་ན་བད།ེ །རྒན་མིནི་ནད་

ཀྱིིས་གདུངས་མིིན་མི་ནིང་མིིན། །ལུས་བཟང་གཞིན་གྱིི་དགེ་བའིི་གྲོགས་བྱེད་

པ། །དངོས་གྲུབ་འིདོད་ཅིིང་སངས་རྒྱས་ཡིིད་ལ་བྱེད། །མིཁས་པའི་ིརྗེེས་འིཇུག་རིང་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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བཟ་ོསྤོངས་པས་ས།ོ །ཞིསེ་གསུངས་ཡིདོ་པས་ས།ོ །

དྷཱིཿཿ�ཕུ་དགོན་པའིི་མཁན་པོ་དྷཱིཿཿ�ཕུ་དཔལ་ལྡོན་ལགསེ། 

དིྲ་བ། དགོན་པ་ཞིིག་ལ་མིཚོོན་ན། བཙུན་པ་རྣམིས་དབྱརི་བཞུགས་གནང་

ཡིོད་པའི་ིསྐབས་སོགས་མིཚོམིས་རིེརི་སྐྱོེས་མི་ཚོ་ོདགོན་པའི་ིལྕགས་རྭའི་ིནང་དུའིང་

འིགྲ་ོམི་ིཆོགོ་པའི་ིརྒྱུ་མིཚོན་གང་ཡིནི། 

ལན། སྤྱིརིི་དགནོ་པ་ན་ིདག་ེཚུལ་སློངོ་རྣམིས་ཀྱིསི་གཞི་ིགསུམི་གྱི་ིཉམིས་ལནེ་

གཙོ་ོབོརི་གྱུརི་བའི་ིནང་ཆོོས་ལ་འིཆོད་ཉན་དང་སྒེོམི་སྒྲུབ་བྱེད་སའི་ིགནས་ཡིིན་ལ། 

ད་ེཡིང་དག་ེསློོང་ག་ིབསྲུང་བྱརི་ཁྲོིམིས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩོ་གསུམི་དང༌། དག་ེཚུལ་

གྱི་ིབསྲུང་བྱརི་བློང་འིདས་ས་ོདྲུག་སགོས་ཡིདོ། དག་ེཚུལ་སློངོ་རིབ་ཅིགི་ཡིནི་དུས་ད་ེ

ཐེམིས་ཅིད་ཚུལ་བཞིིན་སྲུང་གི་ཡིོད་ལ། དེ་ཐེམིས་ཅིད་བསྲུང་མིི་ནུས་ཀྱིང་སྲིོག་

གཅིོད་པ་དང༌། མི་བྱིན་ལེན། མི་ིཚོངས་སྤྱིོད། མི་ིཆོོས་བློ་མིའི་ིརྫུན་ཏོ་ེརྩོ་བ་བཞི་ིདང་

ཆོང་རྣམིས་དག་ེཚུལ་སློངོ་སུ་ཞིགི་ཡིནི་ཀྱིང་ངསེ་པརི་བསྲུང་དགསོ་པ་ཡིནི། གལ་ཏོ་ེ

རྩོ་བ་བཞི་ིལས་གཅིིག་བསྲུང་མི་ནུས་ཚོ་ེསྡོོམི་པ་བཏོང་བའིམི་ཤེོརི་སོང་བ་ཡིིན་པས་

དག་ེཚུལ་སློངོ་མི་ཡིནི་པརི་གྱུརི་པ་ཡིནི། དསེ་ན་རིབ་བྱུང་རྣམིས་ཀྱི་ིབསྲུང་བྱའི་ིགཙོ་ོ

བ་ོརྩོ་བཞི་ིཆོང་དང་ལྔ་བ་ོཡིིན་དུས། དགོན་པ་གང་ཞིིག་ཡིིན་ཀྱིང་ད་ེརྣམིས་མི་ིའིབྱུང་

བའི་ིཐེབས་ལ་བརྩོོན་གྱིིན་ཡིོད་དེ། དགོན་པའི་ིབཅིའི་ཡིིག་དག་ལས། དག་ེའིདུན་པ་

ཚོོས་རིང་གིས་སྲིོག་གཅིོད་པ་ལྟ་ཅི་ིདགོན་པའི་ིཉ་ེའིཁོརི་དུའིང་གཞིན་སུ་ལའིང་འིཐེབ་

འིཛིིང་དང་སྲིོག་གཅིོད་དུ་མི་ིའིཇུག་པ་དང༌། མི་བྱིན་ལེན་པའིང་རིང་གིས་ལེན་པ་ལྟ་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཅི་ིདགནོ་པའི་ིཉ་ེའིཁརོི་དུ་གཞིན་སུ་ལའིང་རྐུ་འིཕྲགོ་བྱདེ་དུ་མི་ིའིཇུག་པ་དང༌། གཞིན་

གྱི་ིབརོི་བ་རྙིདེ་ཚོའེིང་བདག་པ་ོརྩོད་བཅིད་ནས་དངསོ་པ་ོཕྱོརིི་སྤྲདོ་པ་དང༌། མི་ིཚོངས་

སྤྱིདོ་ཀྱིང་རིང་གསི་ལྟ་ཅི་ིདའེི་ིརྒྱུ་བུད་མིདེ་རྣམིས་དགནོ་ནང་དུ་ཞིག་སྡོདོ་བྱདེ་མི་ིཆོགོ་

ཅིངི༌། ཉནི་མིའོིང་དགནོ་ནང་དུ་འིགྲ་ོདགསོ་བྱུང་ཚོ་ེདག་ེབསྐསོ་ལ་གནང་བ་ཞུ་དགསོ་

པ་དང༌། མི་ིཆོོས་བློ་མིའི་ིརྫུན་བཤེད་པ་ལྟ་ཅི་ིཐེ་ན་རྫུན་ཕྲ་མིོས་ཀྱིང་གཞིན་གྱི་ིམིག་ོ

བསྐོརི་མི་ིཆོོག་པ་དང༌། ཆོང་རིག་རིང་གིས་འིཐུང་བ་ལྟ་ཅི་ིགཞིན་ལ་ཆོང་སྟེརེི་བའིམི། 

ཉ་ོཚོོང་བྱེད་པ། གཞིན་གྱིིས་ཀྱིང་དགོན་ནང་དུ་འིཁྱིེརི་མི་ིརུང་བ་སོགས་ཁྲོིམིས་སུ་

བཅིས་ཡིོད། ད་ེལྟ་ནའིང་ཁྲོིམིས་སུ་བཅིས་ཚོད་དུས་དང་རྣམི་པ་ཀུན་ཏུ་ལག་ལེན་ལ་

ཐེབེས་པ་དཀནོ་མིདོ། དག་ེའིདུན་པ་རྣམིས་དབྱརི་ལ་བཞུགས་དུས་ནམི་རྒྱུན་དང་མི་ི

འིདྲ་བརི་འིདུལ་ཁྲོམིིས་ལ་ད་ོདམི་དང་དག་ེབ་ལ་ལྷག་ཏུ་བརྩོནོ་པརི་བྱདེ་ད།ེ དཔེརི་ན། 

རྒྱུན་པརི་ཕྱོ་ིདྲོའི་ིཁ་ཟས་བཞིེས་མིཁན་ཞིིག་ཡིིན་ནའིང་དབྱརི་གྱི་ིནང་ད་ེམི་ིབཞིེས་པ་

ལྟ་བུ་དང༌། ད་ེབཞིིན་དུ་ཆུ་ཚོག་འིཆོང་བ་དང༌། གུང་ཚོིགས་དུས་བྱིན་ལེན་བྱས་ཏོ་ེ

བཞིེས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། རྒྱུན་དུ་དགོན་པའི་ིཕྱོ་ིརིོལ་ཏུ་འིགྲ་ོབཞིིན་ཡིོད་ནའིང་དབྱརི་གྱི་ི

ནང་གང་འིདོད་དུ་འིགྲ་ོམི་ིཆོོག་ཅིིང༌། གལ་ཏོ་ེཐེབས་མིེད་དུ་འིགྲ་ོདགོས་བྱུང་ན་དུས་

ངེས་ཅིན་ཞིིག་ལ་དབྱརི་བྱིན་རློབས་ཞུས་ཏོ་ེའིགྲ་ོདགོས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ད་ེབཞིིན་དུ་

ནམི་རྒྱུན་དང་མི་ིའིདྲ་བརི་དབྱརི་གྱི་ིནང་བུད་མིེད་རྣམིས་དགོན་ནང་དུ་འིོང་མི་ིཆོོག་

པ་ལྟ་བུ་མིང་ང།ོ །དསེ་ན་བུད་མིདེ་རྣམིས་དབྱརི་གྱི་ིནང་དགནོ་ནང་དུ་འིགྲ་ོམི་ིཆོགོ་པ་

དང༌། སྐབས་རིེརི་ཆོོས་གཞུང་ལས་བུད་མིེད་ལ་སྨད་པ་ལྟ་བུའིང་ཡིོད་པ་ནི། གྲྭ་བ་

རྣམིས་ཀྱི་ིསྡོོམི་པརི་ཉེས་སྐྱོོན་མི་ིའིབྱུང་བའི་ིཕྱོིརི་རིམི་དགོས་པ་ཁྱིད་པརི་ཅིན་རི་ེཡིོད་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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པ་ལས། དོན་དམི་པརི་བུད་མིེད་ཚོོརི་སྨད་པ་ག་ལ་ཡིིན། གལ་ཏོེ་དེ་ལྟརི་ཡིིན་ན་

བཙུན་མིའི་ིདགོན་པའི་ིནང་དུ་སྐྱོེས་པ་རྣམིས་འིགྲ་ོམི་ིཆོོག་པས་སྐྱོེས་པ་ཚོོརི་སྨད་པ་

འིགྱུརི་ལ། ད་དུང་མིད་ོལས་ཀྱིང་ཆོེས་ཆོེརི་ཟབ་པ་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་

བུད་མིེད་ལ་ཧོ་ཅིང་གུས་པ་དགོས་ཤེིང་ད་ེལ་སྨད་ན་སྔགས་ཀྱི་ིརྩོ་བའི་ིལྟུང་བ་ཆོེན་

པོརི་གསུངས་ཡིོད། དེས་ན། ཇིི་ལྟརི་ནད་པ་ན་བ་ལ། །སྨན་པས་སྨན་ནི་སྟེེརི་བ་

ལྟརི། །ད་ེབཞིནི་སངས་རྒྱས་སེམིས་ཅིན་ལ། །ཇི་ིཙོམི་བཟདོ་པའི་ིཆོསོ་སྟེནོ་ཏོ།ོ །ཞིསེ་

པ་ལྟརི་སྨན་པས་ཚོ་ནད་ཅིན་ལ་དྲོད་སྐྱོེད་པའི་ིརྫོས་ལ་སྨད་ནས་བསིལ་སྨན་སྟེེརི་བ་

དང༌། གྲང་ནད་ཅིན་ལ་ད་ེལས་བཟློག་པ་ལྟརི་རིམི། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིིས་སྐྱོེས་པ་ལ་སྐྱོེས་

པའི་ིཐུན་མིོང་མི་ཡིིན་པའི་ིཁྲོིམིས་དང༌། བུད་མིེད་ལ་བུད་མིེད་ཀྱི་ིཐུན་མིོང་མི་ཡིིན་

པའིི་ཁྲོིམིས་ས་ོསོརི་ཡིོད་པ་དེ་རིང་རིང་གིས་སྤྱིོད་དགོས་ཀྱིི་དེ་གཉིས་གཅིིག་ཏུ་མིི་

རུང་བ་ལྟརི། འིགྲ་ོབ་ཡིངོས་ལ་བུ་ལྟརི་བརྩོ་ེཞིངི་ཐེམིས་ཅིད་མིཁྱིནེ་ཅིངི་གཟགིས་པའི་ི

འི་ོསྐརོི་གྱིི༧སྟེོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ེཅིན་གྱིིས་ན་ིགདུལ་བྱ་ས་ོསོའི་ིཁམིས་དང་མིོས་པ་ལྟརི། 

གང་ལ་གང་ཕོན་གྱིིས་ཆོོས་དང་ཁྲོིམིས་སུ་བཅིས་པ་རྣམིས་སྐབས་ས་ོས་ོལ་ལྟོས་ཏོ་ེ

ལེགས་པརི་ཤེེས་དགོས་ས།ོ །གཞིན་ཡིང་དབུས་གཙོང་སོགས་སུ་བུད་མིེད་རྣམིས་

ཀྱིིས་བསང་གཏོོང་བའི་ིསྲིོལ་ཡིོད་ལ། ཨ་མིདོའི་ིས་ཆོརི་འིགརི་བུད་མིེད་ཀྱིིས་བསང་

གཏོོང་བའིི་སྲིོལ་མིེད་པས་བུད་མིེད་རྣམིས་དགོན་པའིི་མིགོན་ཁང་དང་རྒྱལ་ཁང་

སོགས་སུ་འིགྲ་ོབའི་ིསྲིོལ་མིེད་པ་ལྟ་བུ་དང༌། གྲལ་མིགོརི་སྐྱོེས་པ་དང་གྲལ་མིཇུག་ཏུ་

བུད་མིེད་འིདུག་དགོས་པ་ལྟ་བུ་མིང་ཡིང༌། ད་ེན་ིབོད་རིང་གིས་ལུགས་སྲིོལ་ཡིིན་པ་

ལས་ནང་ཆོསོ་ཀྱིསི་བཀདོ་བསྒྲོགིས་བྱས་པ་ཞིགི་མིནི་ན།ོ །
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བདོ་མོའོ་ིསྙིཿང་སྟོབོསོ། 

དབྱརི་གསུམི་ཙོད་ཆོནེ་ཁྲོདོ་ཨ་མིའི་ིམིརི་ཕྱུརི་སྣདོ་ལ་བསགས་པའི་ིསྙངི་སྟེབོས་

དང༌། དཔྱདི་གསུམི་ཁ་ཆོརི་ཁྲོོད་ཨ་མིའི་ིབལ་གསེད་སྐུད་འིཁལེ་གྱི་ིསྡུག་རུས། སྟེནོ་

གསུམི་བད་རླུང་ཁྲོོད་ཨ་མིའི་ིཀ་ོམིཉེད་འིཁེལ་འིཐེག་པའི་ིསྙིང་རུས། དགུན་གསུམི་

བུརི་ཡུག་ཁྲོོད་ཨ་མིའི་ིཨོང་ཁུརི་ཆུ་ལེན་དང་བཟའི་བཏུང་གོན་ཆོས་ཀྱི་ིཞིིབ་ཚོགས་

བཀོད་སྒྲོིག་སོགས་འིཁོརི་བའི་ིདཀའི་སྡུག་ལ་ོཟླརི་བརྐོས་པའི་ིགཞིིས་ཁྱིིམི་ལ་དྲོད་

ཀྱིསི་གཏོམིས་པས། འིདིརི་འིབྲ་ིབཟའི་ཐེདོ་དཀརི་གྱི་ིསྙངི་སྟེབོས་ཀྱིསི་ང་ཚོོརི་སྤོབོས་

པའི་ིངརི་ཤུགས་ཀྱི་ིལམི་ཆོནེ་ཞིིག་གཏོངོ་ནས་ཡིངོ༌། 

ཞིསེ་ཉསི་སྟེངོ་དགུ་ལའོི་ིཟླ་བདུན་པའི་ིཚོསེ་གཅིགི་ཉནི་ཟ་ིལངི་ནས། 
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རོྩོམ་པ་བོ་ཧོོར་མོ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། འིཇིམི་དབྱངས་སྐྱོིད་ཀྱི་ིཟ་མི་མིོའི་ིསྐྱོིད་སྡུག་གངས་མི་ཆོརི་ཞིེས་པརི། 

ཟས་ཞིིམི་པ་ོཟ་མིཁན་སྐྱོསེ་པ་ཕོ་ོདང༌། ལས་སྡུག་པ་ོལས་མིཁན་ཟ་མི་མི་ོཞིསེ་བཀདོ་

འིདུགདནོ་དངསོ་ཀྱི་ིའིཚོ་ོབའི་ིསྣང་ཚུལ་ད་ེའིདྲ་ཡིནི་ནམི། 

ལན། ཕོ་ོམིཆོགོ་མི་ོདམིན་གྱི་ིའིཚོ་ོབའི་ིཁོརི་ཡུག་ཏུ་འིཚོ་ོབཞིནི་པའི་ིམི་ིཞིགི་ལ་

མིཚོནོ་ན། ཟ་མི་མིའོི་ིསྐྱོདི་སྡུག་གངས་མི་ཆོརི་དུ་འིཁདོ་པ་ཇི་ིབཞིནི་གྱི་ིཟས་ཞིམིི་པ་ོཟ་

མིཁན་སྐྱོེས་པ་ཕོ་ོདང༌། ལས་སྡུག་པ་ོལས་མིཁན་ཟ་མི་མི་ོཞིེས་པ་འིདིའི་ིསྣང་ཚུལ་

རྒྱུན་གཏོན་ཞིགི་ཡིནི་ངསེ། ངའི་ིཕོ་ཡུལ་འིབྲགོ་ཁུལ་དུ་ཆོ་མིཚོནོ་ན་ཡིང་ཕོ་ོམིཆོགོ་མི་ོ

དམིན་གྱི་ིལྟ་བ་ཤུགས་ཆོནེ་པ་ོརིདེ་ལ། སྐྱོསེ་པ་ན་ིགང་དགའི་གང་སྐྱོདི་དང་གང་ཞིམིི་

གང་བཟང་ལ་རིལོ་མིཁན་ཞིགི་དང་བུད་མིདེ་ན་ིཁྱི་ོཀ་དང་ཕྲུ་གུའི་ིགཡིགོ་མི་ོལྟ་བུ་དང་

ཁྱིམིི་ལས་ཀྱི་ིཟང་ཟངི་ལས་ཀ་ཀུན་ལ་གཞིོལ་མིཁན། ཟ་མི་ཐེབས་ཆོག་དང༌། འིཚོ་ོབ་

ངན་ངོན། ནང་སེམིས་དམིའི་ས་ནས་དམིའི་ས་རུ་གནས་ཡིོད་མིཁན་ཞིིག་རིེད། ལྟ་

ཚུལ་དེས། བུད་མིེད་ཚོོའི་ིརིིན་ཐེང་ཕུག་ནས་ཕུག་ཏུ་སྦས་ཡིོད་ལ་མི་ིརིིགས་ཤེིག་ག་ི

ཡིརི་རྒྱས་དང༌། ཤེེས་དཔལ་ལ་ཡིང་འིགོག་རྐྱེེན་བཟོས་དང་བཟ་ོམུས་རིེད། དགའི་

འིོས་པ་ཞིིག་ལ་ད་ལྟའི་ིདུས་སྐབས་འིདིརི། ཕོ་ོམིཆོོག་ཕོ་ོདམིན་གྱི་ིལྟ་བའི་ིརྨོང་རྡ་ོལ་

གཡི་ོའིགུལ་བཏོང་དང་གཏོངོ་མུས་ཡིནི་པ་ད་ེརིདེ། 
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགསེ་དགེ་འོིསེ་སློོབ་གིླིང་གི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

སོྒོམ་པ་བཀྲ་ཤེིསེ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། བོད་མི་ོཤེེས་ལྡན་པ་ཞིིག་གིས་ངེས་པརི་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ིབྱ་བ་གང་

དག་ཡིདོ། 

ལན། བོད་མི་ོཤེེས་ལྡན་པ་ཚོོས་རིབ་ཡིིན་ན་མི་ིརིིགས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚོོགས་དཔལ་

འིབྱོརི་ཡིརི་རྒྱས་གོང་འིཕོེལ་དུ་གཏོོང་བའི་ིལམི་སྣ་ཁྲོིད་ད་ེལ་ེལོའི་ིགཉིད་དུ་ཡུརི་བའི་ི

སྐྱོེས་པ་ཚོོརི་སྐུལ་ལྕག་གཏོོང་རྒྱུ་དང༌། རིིག་གནས་གསརི་རྙིིང་ལ་རིང་ནུས་ཅིི་

ལྕོགས་ཀྱིིས་སློོབ་སྦྱོོང་དང་ཞིིབ་འིཇུག་ཉམིས་ལེན་བཅིས་བྱེད་པ་དང༌། ལྷག་པརི་དུ་

མི་ིརིགིས་རིང་ག་ིབློ་སྲིགོ་ལྟ་བུརི་གྱུརི་པའི་ིཕུལ་བྱུང་སྲིལོ་རྒྱུན་རིགི་གནས་མི་ིཉམིས་

སྲུང་འིཛིིན་བྱེད་མིཁན་གྱི་ིསྲུང་མི་བཙོན་པ་ོཞིིག་ཏུ་འིགྱུརི་རྒྱུ་ན་ིསྐྱོེས་པའི་ིསྤྱི་ིཚོོགས་

ནང་དུ་ཐེ་ེབའི་ིབོད་མི་ིསྤྱི་ིབ་ོགནམི་བསྟེན་ཡིོངས་ཀྱི་ིཐུན་མིོང་ག་ིརི་ེའིདུན་ཡིིན་ངེས་

ཤེངི༌། མི་མིཐེརི་ཡིང་རིང་ཉདི་ནས་འིག་ོརྩོོམི་པ་དང༌། བྱ་བ་ཆུང་ངུ་ནས་འིག་ོརྩོོམི་པ། 

ད་ལྟ་ནས་འིག་ོརྩོོམི་པ་ཞིེས་ཟེརི་སྲིོལ་ཡིོད་པ་ལྟརི། རིང་གིས་བོད་སྐད་ཅུང་དག་མི་ོ

ཞིིག་བཤེད་ནས་རིང་ག་ིབུ་ཕྲུག་དང་རིང་ག་ིནང་མི་ིཉ་ེའིབྲེལ་རིང་ག་ིཁ་རི་ཁོརི་ཡུག་

ག་ིམི་ིབཅིས་ལ་མིིག་དཔ་ེཡིག་པ་ོཞིིག་སྟེོན་པ་དང༌། རིང་ག་ིབུ་ཕྲུག་བོད་མི་ིརྣམི་དག་

ཅིིག་ཏུ་འིགྱུརི་བརི་བྱེད་རྒྱུ་ནི། བོད་མི་ིསྤྱི་ིདང་བྱ་ེབྲག་ཁྱིད་པརི་དུ་བོད་མི་ོཤེེས་ལྡན་

པ་ཞིགི་ལ་མིཚོནོ་ན་ངསེ་པརི་བསྒྲུབ་དགསོ་པའི་ིབྱ་བ་ཞིགི་ཡིནི་ངསེ་སྙམི་མི།ོ །
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ནུབ་བྱེང་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

ཁྲོི་བསེམ་གཏན་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཨ་མིས་བུ་ཕྲུག་ག་ིའིཚོ་ོབརི་ཤུགས་རྐྱེནེ་ག་འིདྲ་ཐེབེས་ཀྱི་ིཡིདོ། 

ལན། མི་ིགཤེིས་ན་ིབྱིས་པ་ལ་ོབཞི་ིལྔ་ནས་གྲུབ་ཡིོད་ཅིེས་དེང་རིབས་སེམིས་

ཁམིས་རིིག་པ་ཡིིས་བཤེད། བུ་ཕྲུག་ཨ་མིའི་ིབྲང་ལ་འིབྱརི་བའི་ིདུས་ཚོོད་ཇི་ིའིདྲ་རིིང་

ན་ད་ེལྟརི་སེམིས་རྒྱུད་བཟང་བ་དང༌། བུ་ཕྲུག་ལ་ཨ་མིའི་ིནུ་མི་སྣུན་ཐེག་ཇི་ིལྟརི་རིིང་

ན་ད་ེལྟརི་རུས་པ་སྲི་མི་ོཡིནི་ཟརེི། ཨ་མིས་བུ་ཕྲུག་ཟླ་དགུ་ཞིག་བཅུརི་ཁུརི་བ་ལ་སྐད་

གདངས་དང་དྲན་ཤེེས་གང་ཕྱོོགས་ནས་མི་བུ་ཕོན་ཚུན་ཆོ་རྒྱུས་ཧོ་ཅིང་གསལ་བ་ོ

ཡིོད་སྐད། ཨ་མིའི་ིསྐད་ཐེོས་ན་བུ་ཕྲུག་ག་ིསེམིས་དྲ་ོཞིིང༌། ཨ་མིའི་ིཞིལ་མིཐེོང་ན་བུ་

ཕྲུག་ག་ིཉམིས་རྒྱས་པ་ཡིིན། ཨ་མིའི་ིཨ་མི་ལ་ཨ་ཕྱོ་ིཟེརི། ཨ་ཕྱོ་ིགྲ་ོཞི་མི་སྐྱོ་ིབརློིང་

མིས་གྲ་ིགུམི་བཙོན་པརོི་ལགོ་མིཚོན་གསལོ་བ་ལགོ་ལམི་དུ་སངོ་ལ། མི་ིལ་རིས་པའི་ི

ཨ་མིས་མི་ིལ་རིས་པ་བཟང་ལམི་དུ་བཅུག་པ་མིནི་ནམི་ཡིནི་ན།ོ །འིད་ིའིདྲ་བའི་ིདཔེརི་

བརྗེདོ་ད་དུང་མིང་བ་ོའིདྲནེ་རྒྱུ་ཡིདོ་ཀྱིང་མིཚོམིས་བཞིག་ག།ོ 

ཀན་སུའུ་ནང་བསྟན་སློོབ་གིླིང་གི་དགེ་རྒན་ 

ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། སྐྱོེས་པ་གྲུབ་འིབྲས་ཅིན་རིེའི་ིགཞུག་ཕྱོོགས་སུ་རློབས་ཆོེན་གྱི་ིསྐྱོེས་མི་

ཞིགི་ག་ིརྒྱབ་སྐྱོོརི་དང་སྣ་ེཁྲོདི་ཡིདོ་ངསེ་ཞིསེ་པརི་ཁྱིདེ་ལ་བསམི་ཚུལ་ཅི་ིའིདྲ་ཡིདོ། 



 156  

མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ལན། སྐྱོསེ་པ་གྲུབ་འིབྲས་ཅིན་རིའེི་ིགཞུག་ཕྱོགོས་སུ་རློབས་ཆོནེ་སྐྱོསེ་མི་ཞིགི་

གི་རྒྱབ་སྐྱོོརི་དང་སྣེ་ཁྲོིད་དགོས་པའིི་ངེས་པ་མིཐེའི་གཅིིག་ཏུ་མིེད་ནའིང༌། མིཁས་

དབང་དག་ེའིདུན་ཆོསོ་འིཕོེལ་གྱིསི། རིང་ག་ིརིང་དནོ་ཡུལ་གྱི་ིསྤྱི་ིདནོ་དང༌། རྒྱལ་བའོི་ི

རྒྱལ་སྲིདི་སྤྲང་བའོི་ིའིཚོ་ོཐེབས་སགོས། །ཆོ་ེཆུང་བྱ་བ་གང་དང་གང་བྱདེ་ཀྱིང༌། །མིདེ་

དུ་མི་ིརུང་བ་ན་ིབུད་མིེད་ཡིིན། །ཞིེས་པ་ལྟརི་དང༌། རིང་རིེའི་ིམིེས་པ་ོརྣམིས་ཀྱིིས་

བཙུན་མི་ོརིནི་པ་ོཆོ་ེཡིང་རྒྱལ་སྲིདི་སྣ་བདུན་གྱི་ིཆོསོ་ཀྱི་ིརྣམི་གྲངས་སུ་སྡོམོི་མིཛིད་པ་

དང༌། གངས་ཅིན་ཡི་ིགེའི་ིབྱེད་པ་ོམིཁས་མིཆོོག་ཐེོན་མིིས་ཀྱིང༌། མི་ོཡི་ིཡི་ིག་ེམིེད་པ་

ན། །ཕོ་ོཡིིག་བརྗེོད་པ་མིེད་པརི་འིགྱུརི། །ཞིེས་པ་ལྟརི་སྤྱི་ིཚོིས་སྒེེརི་ཚོིས་གང་ལའིང་

ཕོ་ོམི་ོགཉིས་ན་ིའིདབ་ཆོགས་ཀྱི་ིགཤེོག་ཟུང་དང་མིིའི་ིརིིགས་ཀྱི་ིརྐང་ལག་དང་འིདྲ་

བརི་སོརི་འིབྱདེ་ཡི་བྲལ་དུ་མིདེ་པ་རིགི་པ་མིག་ོམིཚུངས་ཡིནི། ཁྱིད་པརི་དུ་སྔནོ་བྱནོ་

སྐྱོེས་བུ་དམི་པ་རྣམིས་ཀྱི་ིམིཛིད་རྣམི་ལས། རྗེ་ེབཙུན་མི་ིལའི་ིཨ་མི་མྱོང་ཚོ་དཀརི་

རྒྱན་གྱིིས་མིཚོོན་པའིི་རློབས་ཆོེན་སྐྱོེས་མིའིི་རྒྱབ་སྐྱོོརི་གྱིིས་ཉི་ལྟརི་གསལ་བའིི་

མིཛིད་འིཕྲིན་རྒྱས་པའིི་སྐྱོེས་བུ་དམི་པ་གངས་རིིའིི་ཕྱོི་ནང་གི་རིིགས་མིང་བོའི་ིལོ་

རྒྱུས་ཐེོག་བྱུང་མྱོོང་བ་བཞིིན་དང༌། རིང་རིེའི་ིཁ་དཔེརི་མི་མིཛིངས་མིས་བུ་གས་ོབ་

བཞིནི་ཞིསེ་པ་ལྟརི། ཤེ་ཚོ་ཚུལ་ཤེསེ་པའི་ིཨ་མི་ཞིགི་གསི་གཅིསེ་ཕྲུག་ལང་ཤེརོི་དུ་མི་ི

གཏོོང་བརི་བསམི་སྦྱོོརི་གང་ཆོ་ནས་ལེགས་ལམི་དུ་ཐེེག་པ་ཞིིག་ཅིིས་ཀྱིང་གཏོོང་

ངེས་པ་དང༌། དཔེརི་ན་དེང་དུས་ཕོ་སྐད་མི་ིཤེོད་པའི་ིཨ་མིའིམི་བུད་མིེད་ཅིིག་ག་ིཁྱིིམི་

དུ་བུ་ཕྲུག་དང་བཅིས་པས་ཕོ་སྐད་མི་ིཤེེས་པ་དང༌། ད་ེདང་ད་ེབཞིིན་དད་མིོས་དང་

ཡུལ་སྲིོལ་གོམིས་གཤེིས་སོགས་ཀྱིང་དེའིི་རྗེེས་སུ་འིགྲོ་ལྡོག་བྱེད་པ་ཞིིག་ཏུ་སྣང་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཞིིང༌། སྤྱིིའི་ིཆོ་ནས་ཀྱིང་ཡུལ་སྲིོལ་གོམིས་གཤེིས་ཀྱི་ིཆོ་གཙོ་ོབོརི་གྱུརི་བ། སྐྱོེས་པ་

དག་གིས་སྔ་ས་ནས་དོརི་ཚོརི་བའི་ིཆོ་ལུགས་ད།ེ གོས་གོན་པ་དང་རྒྱན་ཆོའི་ིརིིགས་

བུད་མིདེ་རྣམིས་ཀྱིིས་རིང་སྲིལོ་མི་ཉམིས་པརི་རྒྱུན་བཟུང་བ་དང༌། ཡུལ་དུས་གང་དུ་

བུད་མིེད་དང་བཅིས་པའི་ིགོན་ལུགས་ཆོ་ལུགས་འིགྱུརི་ཚོརི་བ་ད་ེརུ་རྩོ་བ་ནས་ཡིོད་

ཚོད་འིགྱུརི་ཚོརི་བ་ལྟརི་མིངོན་ཞིིང༌། བུད་མིེད་བཀའི་དྲིན་ཅིན་རྣམིས་མིིན་ན་ད་ལྟ་

ཡུལ་ཕྱོོགས་ཕོལ་ཆོེ་བརི་བོད་ལྭ་ཡིང་བརྙིན་འིཕྲིན་དང་འིོད་སྡོེརི་མི་གཏོོགས་མིི་

མིཐེོང་བའིི་ཚོད་ལ་སློེབས། དེ་བས་མི་སྲུ་ཚོོའིི་སྤྱིོད་ལམི་གྱིིས་མིི་རིབས་ཕྱོི་མིའིི་

བསམི་སྦྱོོརི་དང་སྐྱོེས་པ་རྣམིས་ཀྱི་ིམིཛིེས་འིཛིིན་གྱི་ིལྟ་བ་ཡིང་སྲུང་འིཛིིན་བྱས་ཡིོད་

པ་བསྙོན་མིེད་རིེད། སྐྱོེས་པ་ལས་འིགྲུབ་ཅིིག་དང་ཁ་ལས་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་ན་དེའི་ིཁྱིིམི་

དུ་སེམིས་རྩོ་བསྲི་ོབའི་ིཆུང་མི་ཞིིག་དང༌། ཡིང་ན་རྟོ་ཕོ་ོརྒྱང་ལ་སོང་ཡིང་ཐུརི་སྣ་ེཡུལ་

ནས་འིཐེནེ་པའི་ིམི་སྲུ་ཚོའོི་ིརི་ེསྒུག་ཡིདོ་པ་ཀུན་ལ་གསལ། 

མཚ་ོསྔོོན་རྒྱང་བསྒྲིགསེ་ཁང་གི་སྙན་སོྒྲིན་པ་ 

དབྱེངསེ་ཅན་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཁྱིེད་ཀྱི་ིབྱ་བའི་ིཉམིས་མྱོོང་དང་འིབྲེལ་ནས་བོད་མི་ོན་གཞིོན་སྙན་སྒྲོོན་

པ་ཚོོརི་མིཛུབ་སྟེནོ་གྱི་ིཚུལ་དུ་བཤེད་འིདདོ་པའི་ིསྐད་ཆོ་གང་ཡིདོ། 

ལན། ངས་ང་ལ་སྙན་སྒྲོནོ་པ་ཞིསེ་སྦྱོརི་ན་ཚོད་དང་མིཐུན་མིནི་དང༌། སྙན་སྒྲོནོ་

ཞིེས་པའི་ིཐེ་སྙད་འིད་ིཡིང་དག་པ་ཞིིག་ཡིིན་མིིན་ཧོ་ཅིང་བཤེད་དཀའི། གང་ལྟརི་དེང་

སྐབས་མི་ིམིང་བོས་ང་ལ་སྙན་སྒྲོོན་པ་ཟེརི། ངའི་ིབྱ་བ་ན་ིཨ་མིདོའི་ིབོད་སྐད་དག་མི་ོ
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཞིིག་བཤེད་ནས་ཨ་མིདོའི་ིབོད་སྐད་གོ་བའིི་མིི་རྣམིས་ལ་མིཚོོ་སྔོན་བོད་སྐད་རླུང་

འིཕྲནི་བརྒྱུད་ད་ེསྐད་ཆོའི་ིཞིབས་ཞུ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ད་ེཡིནི། སྤྱིིརི་བདོ་ཀྱི་ིསྐད་དང་ཡི་ིག་ེཐུན་

མིོང་མི་ཡིིན་པའི་ིཆོོས་ལུགས་དང་རིིག་གནས་སྣ་ཚོོགས་ཀྱི་ིའིདུ་ཤེེས་འིཛིིན་སྟེངས་

དང་ཡུལ་སྲིོལ་གོམིས་གཤེིས་སོགས་ཀྱིི་དབང་གིས་ང་ཚོོ་ལ་ཚོང་མིས་བོད་མིི་

རིིགས་ཞིེས་འིབོད་ལ། ང་ཚོོས་ཀྱིང་རིང་ཉིད་བོད་ཡིིན་ཟེརི། ད་ེབས་བོད་སྐད་གཙོང་

མི་ཞིགི་དང་བདོ་ཡིགི་བཟང་བ་ོཞིགི་སློབོ་རྒྱུ་ན་ིབདོ་པ་སུ་ལའིང་བཤེད་མི་དགསོ་པའི་ི

གཏོམི་ཞིིག་རིེད་མིོད། ཡིིན་ནའིང་བོད་པའི་ིཁྲོོད་ན་རིང་མི་ིརིིགས་ཀྱི་ིསྐད་དང་ཡི་ིགརེི་

བརྟོནེ་ནས་མི་ིརིགིས་རིང་ཉདི་ལ་ཞིབས་ཞུ་སྒྲུབ་མིནི་སྐརོི་ནས་དངེ་སྐབས་སྤྱི་ིཚོགོས་

ཁྲོོད་དུ་སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོོགས་ཡིོད་པ་རིེད། ལ་ོརིབས་དྲུག་ཅུ་བརི་ང་རིང་བོད་ཁུལ་གྱི་ི

བྱིས་པ་ཡིོངས་དང་འིདྲ་བརི་ཀ་ཁའི་ིགདངས་དབྱངས་སྙན་པའི་ིའིབྲ་ིཀློོག་ཁྲོོད་ནས་

འིཚོརི་ལངོས་བྱུང་ཞིངི༌། སྐབས་དརེི་དབྱངས་གསལ་ས་ོབཞི་ིན་ིང་དང་ངའི་ིགྲགོས་པ་ོ

ཚོོརི་དབང་བའི་ིམི་ིརིིགས་ཤེིག་ག་ིབློ་སྲིོག་ཡིིན་པ་ངས་མི་ཤེེས། ཤེེས་མིེད་ཚོོརི་མིེད་

ངང་སློོབ་ཆུང་ནས་སློོབ་འིབྲིང༌། སློོབ་འིབྲིང་ནས་རྨོ་ལྷ་ོཁུལ་མི་ིརིིགས་དག་ེའིོས་སློོབ་

གྲྭརི་ཐེོན། སློོབ་གྲྭ་ད་ེནས་སློོབ་མིཐེརི་ཕྱོིན་ཁརི། སྐབས་དེའི་ིམིཚོ་ོསྔོན་བོད་སྐད་རླུང་

འིཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིའིག་ོབ་རྟོ་མིགྲིན་ཚོ་ེརིིང་ལགས་ང་ཚོོའི་ིསློོབ་གྲྭརི་སྙན་སྒྲོོན་པ་

བསྡུ་རུ་ཡིོང༌། ལས་དང་བསོད་ནམིས་ཀྱི་ིདབང་ཡིིན་ནའིང་ཆོོགམི་གཞི་ིནས་སྙན་

སྒྲོོན་པ་ཞིིག་ལ་ཚོང་དགོས་པའིི་སྐད་ཀྱིི་ཆོ་རྐྱེེན་འིཛིོམིས་སོང་བ་ཡིིན་ནའིང་ཐེང༌། 

གང་ལྟརི་སྐབས་དེརི་མིཚོ་ོསྔོན་ཞིིང་ཆོེན་ནས་བོད་སྐད་སྙན་སྒྲོོན་པ་བསྡུ་བའི་ིཁྲོོད་ང་

དང་ངའིི་སློོབ་གྲོགས་སྟེེ་ང་རིང་གི་ཁྱིོ་ག་བཀྲེ་ཤེིས་དབང་ཕྱུག(ད་ལྟའིི་བརྙིན་འིཕྲིན་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཁང་ག་ིམིག་ོའིཛིིན་པ)ངེད་གཉིས་མིཚོ་ོསྔོན་མི་ིདམིངས་ཀུན་ཁྱིབ་རླུང་འིཕྲིན་ནས་བྱ་

བ་བསྒྲུབ་པའི་ིསྐལ་བ་ལྡན་སོང༌། ཡིིན་ནའིང་ངས་ང་རིང་སྙན་སྒྲོོན་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་

དང༌། སྙན་སྒྲོོན་གྱི་ིབྱ་བ་ཐེེག་ཐུབ་པའི་ིཡིིད་ཆོེས་སྤུ་ཙོམི་ཡིང་མིེད། རྒྱུ་མིཚོན་ནི། 

བོད་མིད་ོདབུས་ཁམིས་གསུམི་གྱི་ིསྐད་རིིགས་ཆོེན་པ་ོགསུམི་ལས་ཨ་མིདོའི་ིའིབྲོག་

སྐད་གཞིིརི་བཟུང་སྟེ་ེརྒྱང་སྒྲོོག་བྱེད་བཞིིན་པའི་ིམིཚོ་ོསྔོན་བོད་སྐད་རླུང་འིཕྲིན་གྱི་ིརྒྱ་

ཆོའེི་ིཉན་མིཁན་རྣམིས་ལ་མིཚོནོ་ན་ང་ལྟ་བུའི་ིསྨྲ་བརྗེདོ་མི་ིདག་པ་དང༌། སྐད་ཆོའི་ིནང་

དུ་ལུང་སྐད་མིང་བའི་ིརིོང་མི་ོཞིིག་ག་ིསྙན་སྒྲོོན་ལ་ཀུན་གྱིིས་དགའི་བསུ་བྱེད་ག་ལ་

སྲིིད། མིཚོ་ོསྔོན་མི་ིདམིངས་ཀུན་རླུང་འིཕྲིན་ལས་ཁུངས་ནས་བྱ་བ་བསྒྲུབས་ནས་ཟླ་

བ་འིགའི་ིརྗེེས་སུ་ངའི་ིདམིིགས་ཡུལ་དང་བསམི་བློོའི་ིཐེད་གླི་ོབུརི་དུ་འིགྱུརི་ན་ཆོེན་པ་ོ

བྱུང་སྟེ།ེ ང་རིང་སྙན་སྒྲོོན་པ་ཞིིག་བྱེད་པའི་ིའིདུན་པ་དང་ཡིིད་ཆོེས། སྙིང་སྟེོབས་དང་

སྤོབོས་པ་སྐྱོསེ་བྱུང་བས། རིང་སམེིས་ནས་བྱ་བ་འིད་ིབསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིའིགྱུརི་བ་མིདེ་པའི་ི

དམི་བཅིའི་བཞིགདུས་ད་ེནས་བཟུང་དག་ེརྒན་ཕུརི་བ་དང་དག་ེརྒན་ཀླུ་མི་ོསོགས་ཀྱི་ི

མིདུན་དུ་སློརི་ཡིང་དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིི་ནས་འིགོ་བརྩོམིས་ཏོེ་ཀློོག་འིདོན་ཐེད་

བརྩོནོ་པ་བྱས། འིདརིི་ངསེ་པརི་དུ་གླིངེ་དགསོ་པ་ན་ིསྐབས་དེརི་རླུང་འིཕྲནི་ཁང་གསི་

རྡ་ོརྒྱལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཚོང་གདན་ཞུ་གནང་སྟེ་ེབོད་ཀྱི་ིསྐད་ཡིིག་ཁྲོིད་པའི་ིལ་ེཚོན་གྱི་ིསྒྲོ་ལེན་

བཞིིན་འིདུག་པས་ཁོང་གི་སློོབ་ཁྲོིད་དེས་ངའིི་ཀློོག་འིདོན་ཐེད་བག་ཆོགས་ཟབ་མིོ་

བཞིགད་ེནས་རིིམི་བཞིནི་སྙན་སྒྲོནོ་གྱི་ིཁ་ཕྱོགོས་ཅུང་ཙོམི་རྙིདེ་ནས་གསལ་བྱདེ་སུམི་

ཅུའི་ིཀློོག་ཚུལ་དང༌། དབྱངས་བཞིིའི་ིཀློོག་ཚུལ། མིིང་དང་ཚོིག་ག་ིཀློོག་ཚུལ་དང༌། 

བརྗེདོ་བྱའི་ིགཙོ་ོགནད་བརི་གྱི་ིསྒྲོའི་ིལྩི་ིཡིང་ག་ིཀློགོ་ཚུལ། ཚོགི་ག་ིརིངི་ཐུང་བརི་ནས་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

དབུགས་འིབྱིན་ཚུལ། བྱ་ེབྲག་ཏུ་གསརི་འིགྱུརི་གྱི་ིརིིགས་བཤེད་ཚུལ་དང༌། རྩོོམི་

རིིག་གི་རིིགས་བཤེད་ཚུལ་སོགས་མིདོརི་ན་རྩོོམི་པ་བོའི་ིརིེ་བ་ལྟརི་བསྒྲོགས་བྱའིི་

ཆོེད་རྩོོམི་གང་ཞིིག་རིང་ཉིད་ཀྱིིས་ཡིང་བསྐྱོརི་གསརི་གཏོོད་ཐེེངས་ཤེིག་བྱས་ཏོེ་ཇིི་

ལྟརི་ཉན་མིཁན་གྱི་ིརྣ་ལམི་དུ་འིཇིོག་པརི་བཤེད་སྟེངས་མི་ིའིདྲ་བའི་ིཁྱིད་པརི་ཅི་ིལྟརི་

འིབྱདེ་དགསོ་པའི་ིཚུལ། སྒྲོགོ་བྱའི་ིབརྩོམི་ཆོསོ་དའེི་ིབརྗེདོ་བྱའི་ིདནོ་གྱི་ིའིགྱུརི་བ་ལྟརི་

ཅི་ིལྟརི་སྙན་སྒྲོོན་བྱེད་དགོས་པའི་ིཚུལ་སོགས་ལ་ཉིན་མིཚོན་ཀུན་ཏུ་འིབད་པ་ཆོེན་པ་ོ

བྱས། 

ད་ེལྟརི་ལ་ོབཅུ་ཙོམི་འིགོརི་རྗེེས་བོད་ཁུལ་གྱི་ིརིོང་འིབྲོག་ཉན་མིཁན་མིང་བོས་ང་

ལ་འིཕྲིན་ཡིིག་སོགས་བསྐུརི་འིོང་ནས་ངས་སྙན་སྒྲོོན་བྱས་པ་བཟང་ཚུལ་དང་འིཕོེལ་

རྒྱས་མིགྱིོགས་ཚུལ། དམིངས་ཁྲོོད་ན་དགའི་བསུ་ཐེོབ་ཀྱིིན་ཡིོད་པ་སོགས་སྐུལ་

འིདེད་ཀྱི་ིསེམིས་གཏོམི་གང་མིང་བཤེད་པས། ངའི་ིབརྩོོན་སེམིས་ཀྱི་ིའིདུན་པ་སྔརི་

ལས་ཇི་ེཆོེརི་སོང་ལ། ང་དང་ཁྱི་ོག་བཀྲེ་ཤེིས་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ཀྱིིས་ཀྱིང་རིང་ཁྱིིམི་

ནས་བུ་ཆུང་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་ཀ་ཁ་ག་ངའི་ིའིདོན་ཚུལ་བརྩོད་པའི་ིགདངས་དབྱངས་

ཇི་ེམིཐེ་ོནས་ཇི་ེམིཐེོརི་ཕྱོིན། ང་རིང་སྙན་སྒྲོོན་པ་ཞིིག་བྱེད་འིདོད་པའི་ིཀུན་སློོང་དང་

དམིིགས་ཡུལ་དེའི་ིདམི་ཚོིག་གཏོོརི་བ་ནས་ཚོང་མིས་ང་ལ་སྙན་སྒྲོོན་པ་དབྱངས་ཅིན་

ཟེརི་བའིི་བརི་གྱིི་གཏོམི་རྒྱུད་དེ་ཉོག་ཚོིག་གི་ཕྲེང་བརི་བཀོད་ན་བྲིས་མིི་ཚོརི་བའིི་

གཏོམི་རྒྱུད་རིིང་མི་ོཞིིག་རིེད། སྙན་སྒྲོོན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཐེོག་མིརི་རིང་ཉིད་ལ་ལྷན་

སྐྱོེས་ཀྱི་ིསྐད་དང་ཁ་ལྕ་ེདག་མིོའི་ིཆོ་རྐྱེེན་འིཛིོམིས་པའི་ིརྨོང་གཞིིའི་ིསྟེེང་བརྩོམིས་ཆོོས་

ད་ེཡིང་བསྐྱོརི་གསརི་གཏོོད་བྱེད་ཐུབ་པའི་ིནུས་པ་ལྡན་དགོས་པརི་མི་ཟད། ད་དུང་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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རིིག་གནས་ཆུ་ཚོད་ངེས་ཅིན་ཞིིག་ལྡན་དགོས། མིདོརི་བསྡུས་ཚོིག་གིས་བརྗེོད་ན། 

དམིིགས་ཡུལ་གང་ཞིིག་ལེགས་འིགྲུབ་བྱུང་བ་ན་ིཆོེས་ཐེོག་མིརི་བྱ་བ་ད་ེལེགས་པརི་

བསྒྲུབ་འིདོད་ཀྱི་ིབརྩོོན་སེམིས་དང་ཕྱོ་ིམིའི་ིསུན་སྣང་མིེད་པའི་ིསྙིང་སྟེོབས་ལས་ཐེོན་

པའི་ིརྩོ་དནོ་ད་ེཁས་ལནེ་བྱདེ་དགསོ། ད་ེལྟརི་ལས་དང་བརྩོནོ་འིགྲུས་ཟུང་ལ་བརྟོེན་ན་

བྱ་བ་ཐེམིས་ཅིད་མི་ིའིགྲུབ་པ་མིདེ་པ་བཞིནི་ང་ཡིང་ད་ེབཞིནི་ན།ོ །

ནུབ་བྱེང་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་འིབུམ་རམསེ་པ་ 

ཨ་རྡོོར་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཕྱོིའིི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་སྐྱོེས་མི་ཞིིག་དང་རིང་རིེའིི་བོད་ཀྱིི་སྐྱོེས་མི་གཉིས་

བསྡུརི་ན་བཟའི་ཚོང་སྒྲོིག་པའི་ིཆོ་དང༌། སློོབ་གཉེརི་བྱེད་པའི་ིཆོ་སོགས་ལ་མི་ིའིདྲ་ས་

གཙོ་ོབ་ོགང་ཡིདོ། 

ལན། ཕྱོ་ིརྒྱལ་ཞི་ེན་ཁྱིབ་ཁོངས་ཆོ་ེདྲགས་ནའིང༌། ནུབ་ཕྱོོགས་དང་བོད་ཀྱི་ི

བུད་མིདེ་གཉསི་ཀྱི་ིགཉནེ་སྒྲོགི་དང་སློབོ་གཉརེི་ལ་བཟུང་བའི་ིལྟ་བ་ཅུང་ཟད་བསྡུརི་ན། 

བོད་ཀྱི་ིབུད་མིེད་ཚོོས་གཉེན་སྒྲོིག་ད་ེལས་གནས་དང་ཕུགས་བསམི་ལས་གཙོ་ོབོརི་

འིཛིིན་པ་མིང་ལ། གཉེན་སྒྲོིག་རྗེེས་རིང་ཉིད་གཞིན་ལ་བརྟོེན་ཆོོག་པའི་ིགཞིན་རྟོེན་གྱི་ི

འིདུ་ཤེེས་ཅུང་དྲགས་པ་མི་ཟད། ཁྱིོ་བོའི་ིཕུགས་བསམི་གྱིི་ཕྱོིརི་ཏུ་རིང་ཉིད་བློོས་

གཏོོང་བའིམི། བུ་ཕྲུག་ག་ིཕྱོིརི་ཏུ་རིང་ཉིད་ཀྱི་ིའིཆོརི་གཞི་ིརྨོེག་མིེད་དུ་གཏོོང་བའི་ིའིདུ་

ཤེེས་ཧོ་ཅིང་དྲག་སྙམི། རིང་ཉིད་ཀྱིི་ཁྱིོ་བོ་ལ་བཟུང་བའིི་བློོ་དཀརི་གཞུང་དྲང་དང་

འིགྱུརི་བ་མིེད་པའི་ིབརྩོ་ེདུང་དག་ན་ིནམི་ཡིང་སྔགས་པརི་འིོས་པ་ཞིིག་ཡིིན་ནའིང༌། 
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

རིང་ཉིད་ནི“ཆུང་མི”དང“ནག་མིོ”ཡིིན་པས་ཁྱིོ་བོ་ལས་ནུས་པ་ཞིན་ལ་ཕུགས་

བསམི་ཆུང་བ། ལས་ཀ་གཙོ་ོབ་ོཁྱི་ོབོརི་ཟ་མི་གཡིོས་སྦྱོོརི་དང་ཁོའི་ིགོན་པ་བཀྲུ་རྒྱུ། 

བྱིས་པ་གས་ོབ་སོགས་ལས་གཞིན་དག་ཕོལ་བརི་འིཛིིན་པ་འིད་ིདག་ན་ིབུད་མིེད་ཚོ་ོ

སྤྱི་ིཚོོགས་འིད་ིལས་ཕོ་ོདང་འིདྲ་མིཉམི་མིིན་པའི་ིའིདུ་ཤེེས་ཀྱི་ིའིབྱུང་ཁུངས་ཤེིག་ཏུ་

འིཁུམིས་འིདུགནུབ་ཕྱོོགས་དང་ཤེརི་ཕྱོོགས་ཀྱི་ིམི་ིརིིགས་གཉིས་ཀྱི་ིརིིག་གནས་ཀྱི་ི

མི་ལག་མིི་འིདྲ་བའིི་དབང་གིས། མིིའིི་བསམི་གཞིིགས་བྱེད་སྟེངས་དང་འིདུ་ཤེེས་

འིཛིིན་སྟེངས་སོགས་ལ་ཁྱིད་པརི་ཆོེན་པ་ོབྱུང་བ་ཡིིན་ལ། ད་ེབཞིིན་ནུབ་ཕྱོོགས་བུད་

མིེད་ཚོོརི་མིཚོོན་ན་ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་གྱི་ིཆོབ་སྲིིད་ལས་འིགུལ་དང་དོན་རྐྱེེན་མིང་བ་ོ

བརྒྱུད་ནས་ཡིོང་མྱོོང་ལ། ཁ་ོཚོོའི་ིལྟ་བའིང་འིགྱུརི་བ་བྱུང་དང་འིབྱུང་བཞིིན་ཡིོད། ཁ་ོ

ཚོའོི་ིགཉནེ་སྒྲོགི་དང་སློབོ་གས་ོསགོས་ཀྱི་ིཐེད་ལའིང་ལྟ་བ་འིདྲ་མིནི་ཡིདོ་ནའིང༌། ད་ལྟ་

ཁྱིབ་ཆོ་ེབ་ན་ིགཉེན་སྒྲོིག་ག་ིཁྲོོད་དུ་ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི་དང༌། སྤྱི་ིཚོོགས་བྱ་འིགུལ་དང་

ཆོབ་སྲིིད་ག་ོགནས་གང་གི་ཁྲོོད་དུའིང་ཕོ་ོམི་ོའིདྲ་མིཉམི། སློོབ་གས་ོམྱོོང་སྟེངས་དེ་

ལས་ཀྱིང་འིདྲ་མིཉམི་ཡིིན་པ་མི་ཟད། རིང་ཉིད་ཀྱིི་གཤེིས་ཀ་དང་དགའི་ཕྱོོགས་

སོགས་གཙོིགས་ཆོེན་དུ་འིཛིིན་པ། བྱ་བ་གང་དང་གང་ལའིང“ང་རིང་གཅིིག་པུས་

སྒྲུབ་ཐུབ་བོ”སྙམི་པའི་ིའིདུ་ཤེེས་དག་ཤུགས་ཆོ་ེབ་ཡིིན་སྙམི། གཞིན་ཡིང༌། དཔལ་

འིབྱོརི་གྱི་ིསྒྲོིག་གཞི་ིདང་འིོས་འིགན་གྱི་ིའིདུ་ཤེེས་དག་ལའིང་འིབྲེལ་བ་ཡིོད་དེ། ནུབ་

ཕྱོོགས་བུད་མིེད་མིང་ཤེོས་ད་ེདཔལ་འིབྱོརི་ཁྱི་ོབ་ོལ་བརྟོེན་པ་ཉུང་ལ། ཁྱི་ོཤུག་གཉིས་

ཀྱི་ིདངསོ་ཟགོ་སྤྱི་ིརྫོས་སུ་འིཛིིན་པའི་ིའིདུ་ཤེསེ་དག་ཀྱིང་ཅུང་ཟད་སྲིབ་པརི་མིངནོ། 



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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མཚ་ོསྔོོན་སློོབ་གསོེའིི་བསློབ་ཚན་བཅོསེ་སྒྱུར་ཅུསེ་ཀྱིི་བུད་མེད་

བསེམ་བློོ་བ་མཁའི་མོ་རྒྱལ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཁྱིེད་ལ་སྐྱོེད་ཡུམི་ཞིེས་པའི་ིབུད་མིེད་ཀྱི་ིཆོེད་བསྒྲོིགས་ལ་ོདེབ་ད་ེསྒྲོིག་

པའི་ིའིདུན་པའིམི་ཀུན་སློོང་ཇི་ིལྟརི་སྐྱོསེ་པ་ཡིནི། 

ལན། 《  སྐྱོདེ་ཡུམི》  ན་ིབདོ་ཀྱི་ིབུད་མིདེ་དུས་དབེ་ཐེགོ་མི་ཡིནི། ད་ེསྤོལེ་འིདུན་

གྱི་ིཀུན་སློངོ་བདག་ལ་མིངལ་སྦྲུམི་པའི་ིསྐབས་ཤེགི་ལ་སྐྱོསེ་པ་ཡིནི། སྐབས་དརེི་དུས་

བཅིད་ལྟརི་སྨན་ཁང་དུ་སོང་ནས་ཕྲུ་གུའི་ིབད་ེཐེང་ལ་བརྟོག་དགོས་པས་ཧོ་ལམི་ཟླ་

ཕྱོེད་རིེརི་སྨན་ཁང་དུ་ཐེེངས་གཅིིག་རི་ེའིགྲ་ོག་ིཡིོད་ཅིིང༌། ད་ེགརི་རིོང་འིབྲོག་ས་ཁུལ་

ནས་ཡིོང་བའི་ིབོད་རིིགས་བུད་མིེད་ནད་པ་མིང་བོརི་འིཕྲད་མྱོོང༌། སྨན་ཁང་དུ་ཁ་ོམི་ོ

ཚོོས་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ིག་ོབརྡ་སྤྲོད་དཀའི་བས་ལ་ོཙཱ་རི་ེབྱས་པ་ཡིིན། སྨན་པའི་ིདྲ་ིབརི་ལན་

འིདེབས་སྐབས་ལ་ལརི་ནད་བྱུང་ནས་དུས་ཡུན་རིིང་འིགོརི་འིདུག་ལ། ཐེོག་མི་ནས་

གས་ོབཅིོས་བྱས་ན་གས་ོཐེབས་སློ་བའི་ིནད་ཆུང་ཆུང་ཡིིན་པ་དང༌། དུས་ཡུན་འིགོརི་

འིགྱིངས་ཐེབེས་པས་བཅིསོ་ཐེབས་དཀའི་བའི་ིཚོད་དུ་སློབེས་པ་ཤེསེ། ད་ེབས་བདག་

གིས་ཁ་ོམིོརི་ཚོོརི་སྔ་མི་ོནས་ནད་བཅིོས་མི་ིབྱེད་པའི་ིརྒྱུ་མིཚོན་དྲིས་ཚོེ། མིང་ཤེས་

ཀྱིིས་དང་ཐེོག་ད་ོསྣང་མི་བྱས་པ་དང་ཅུང་ཚོབས་ཆོ་ེདུས་སུའིང་རིང་ཉིད་གཅིིག་པུ་

སྨན་ཁང་དུ་འིགྲ་ོམི་ཕོདོ་པའིམི་སྐད་བརྡ་མི་ིའིཕྲདོ་པའི་ིབཀག་རྒྱ་ཡིདོ་པ་དང༌། མི་ོནད་

ཀྱིི་རིིགས་ཁྱིིམི་མིིརི་བཤེད་རྒྱུརི་ང་ོཚོ་ནས་འིགོརི་འིགྱིངས་བྱས་པ་དང༌། ཡིང་ན་

ཕོའིམི་ཕུ་ནུས་སྨན་ཁང་དུ་ཁྲོིད་དུས་ཀྱིང་ནད་རྟོགས་སོགས་གསལ་བོརི་བཤེད་མི་

བད་ེབ་སོགས་རྒྱུ་མིཚོན་མིང་བ་ོཚོད་དེརི་སློེབས་པ་བཤེད། ལ་ལའི་ིསེམིས་ལ་ནད་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

འིད་ིལས་ཀ་བསྒྲུབ་མི་ིཐུབ་པའི་ིནད་མི་རིེད། ད་ེབས་ཁྱིིམི་ལས་དང་བུ་ཕྲུག་གཉོརི་

སྐྱོོང་སོགས་ལ་བློ་ོཕྱོོགས་ནས་སྨན་ཁང་དུ་འིགྲ་ོཁོམི་མི་བྱུང༌། བུ་ཕྲུག་དང་སྐྱོེས་པརི་

ནད་མིདེ་ན་ང་ལ་སྐྱོནོ་མིདེ་ཅིསེ་ཁྱིམིི་མི་ིདང་བུ་ཕྲུག་ཁ་ོན་བསམི་བཞིནི་པ་ཤེསེ། ཡིནི་

ཡིང་ཁ་ོཚོོརི་གཅིིག་གྱུརི་གྱི་ིསྐད་ཆོ་གཅིིག་ཡིོད་པ་ནི། ང་ཚོ་ོན་ིནོརི་ལྟ་བུ་ཡིིན། ཅི་ི

ཡིང་མི་ཤེསེ་ཟེརི་བ་དང༌། གཅིགི་གྱུརི་གྱི་ིརི་ེབ་ཞིགི་ཡིདོ་པ་ན་ིརིང་རིང་ག་ིབུ་བུ་མིོརི་

ནད་མིེད་ཚོ་ེརིིང་ཡིོང་བའི་ིརི་ེབ་ཡིོད། ད་ེབས་བདག་གིས་དངོས་སུ་གནད་དོན་དེརི་

བརྟོག་དཔྱད་བཏོང་སྟེ་ེཞིངི་ཆོནེ་སྨན་ཁང་རི་ེའིགརི་སངོ་ནས་རྒྱུས་ལནོ་བྱས་པས། ཧོ་

ལས་པའི་ིསྣང་ཚུལ་ཞིགི་རྟོགོས་པ་ན།ི མི་ོནད་ཀྱིསི་བུད་མིདེ་ཤེ་ིཚོད་བརྒྱ་ཆོའི་ིབརྒྱད་

ཅུ་ཡིན་ཟིན་པ་དང༌། ད་ེལས་བུད་མིེད་དརི་མི་ཤེ་ིཚོད་བརྒྱ་ཆོའི་ིདགུ་བཅུ་ཟིན། ཆོེད་

མིཁས་སྨན་པས་བཤེད་པ་ལྟརི་ན། བཅིོས་ཐེབས་མིེད་པའི་ིམི་ོནད་ད་ེདག་ཐེོག་མི་

ནས་བཅིསོ་ན་བཅིསོ་ཐེབས་མིེད་པ་ཞིགི་མི་ཡིནི་པརི་ཤེནི་ཏུ་གས་ོསློ་ཟརེི། སྣང་ཚུལ་

འིདིའིི་འིབྱུང་རྐྱེེན་གཙོ་ོབ་ོནི་རྨོང་གཞིིའིི་སློོབ་གས་ོསྟེེ་བོད་རིིགས་བུད་མིེད་ཀྱིི་སློོབ་

གསོརི་འིབྲེལ་བ་དམི་པ་ོཡིོད། བོད་ཁུལ་དུ་བུད་མིེད་ཀྱིིས་རིང་ལུས་ལ་རིང་ཉིད་ཀྱི་ི

བདག་སྐྱོོང་བྱེད་ཐུབ་དགོས་ན། ངེས་པརི་དུ་ཡིིག་རྨོོངས་སེལ་དགོས་པ་དང༌། ཡིིག་

རྨོོངས་སེལ་ཐེབས་ཀྱིི་རྨོང་གཞིི་ནི་ཨ་མི་རྣམིས་རྨོོངས་གཉིད་ལས་སད་རྒྱུ་ཉིད་ལ་

རིེག་ལས་འིདུགཨ་མི་ན་ིམི་ིརིིགས་སློོབ་གསོའི་ིརྩོ་བརི་གནས་པའི་ིལུད་རྫོས་ལྟ་བུ་

ཡིིན་པས། ཨ་མིའི་ིཤེེས་རྟོོགས་ཆོེརི་བསྐྱོེད་ན་བུ་ཕྲུག་དང་མི་ིརིིགས་འིཕོེལ་རྒྱས་ལ་

ཐེད་གརི་ཕོན་པ་ཡིོད། གཞིན་ཡིང་བདག་རིོང་འིབྲོག་ཁུལ་དུ་འིགྲ་ོཐེེངས་རིེརི་ཨ་མིརི་

གྱུརི་པའི་ིཞིིང་འིབྲོག་བུད་མིེད་ཚོོརི་བུ་ཕྲུག་ནརི་སོན་ཚོ་ེརི་ེབ་ཅི་ིཞིིག་ཡིོད་སོགས་དྲ་ི



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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བ་སྣ་ཚོོགས་བཏོོན་པ་ན། བུད་མིེད་ལས་བྱེད་པ་ཚོོས་སློོབ་གྲྭ་ལེགས་པ་ོཞིིག་ཏུ་ཚུད་

ནས་བྱ་བ་བཟང་བ་ོཞིིག་ཡིོད་ན་བཟང་ཚུལ་བརྗེོད་པ་དང༌། ལས་ཀ་བ་དག་གིས་བུ་

ལ་མིནའི་མི་ཡི་རིབས་ཤེིག་དང་བུ་མིོརི་གནས་ཡུལ་བཟང་བ་ོཞིིག་ཡིོད་ན་ད་ེལས་

ལྷག་པའི་ིརི་ེབ་མིེད་ཟེརི། ད་ེལས་བུད་མིེད་སྟེ་ེཨ་མིརི་ཤེེས་བྱའི་ིཆུ་ཚོད་མིེད་ཚོ་ེརྒྱང་

རིིང་བོརི་བསམི་བློ་ོགཏོོང་མི་ིཤེེས་པས་བུ་ཕྲུག་ག་ིམིདུན་ལམི་ལ་ཐེད་ཀརི་བཀག་རྒྱ་

ཐེབེས་སྲིདི། ད་ེབས་བདག་ལ་སྐྱོདེ་ཡུམི་སྤོལེ་རྒྱུའི་ིའིདུན་པ་སྐྱོསེ་པ་ཡིིན། 

དིྲ་བ། སྐྱོེས་པ་གྲུབ་འིབྲས་ཅིན་རིེའི་ིགཞུག་ཕྱོོགས་སུ་རློབས་ཆོེན་གྱི་ིསྐྱོེས་མི་

ཞིིག་ག་ིརྒྱབ་སྐྱོོརི་དང་སྣ་ེཁྲོིད་ཡིོད་ངེས་ཞིེས་པརི་ཁྱིེད་ཀྱིིས་ལྟ་ཚུལ་གང་འིདྲ་བཟུང་

ཡིདོ། 

ལན། སྐྱོེས་པ་མིཛིད་རྗེེས་ཅིན་རིེརི་བུད་མིེད་མིཛིངས་མི་རིེའི་ིརྒྱབ་སྐྱོོརི་ཡིོད་

ཟེརི་བ་དེརི་སྐྱོེས་པ་མིཛིད་རྗེེས་ཅིན་དག་གི་རྒྱབ་ལོགས་ན་ངེས་པརི་ཏུ་བུད་མིེད་

མིཛིངས་མི་ཞིིག་ཡིོད་དགོས་པའི་ིདོན་མིིན་ཞིིང༌། སྐྱོེས་པ་དག་ན་ིབུད་མིེད་ཀྱི་ིརྒྱབ་

སྐྱོོརི་ལ་བརྟོེན་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཐེོབ་པ་རིེད་ཟེརི་བ་ད་ེབས་མིིན། ད་ེན་ིཆུང་མི་དག་གིས་

རིང་ག་ིཁྱི་ོབོརི་བྱ་བ་དང་འིཚོ་ོབ་སོགས་ཕྱོོགས་གང་ཐེད་ནས་འིཇིོན་ཐེང་དང་ཕུགས་

བསམི་མིངོན་འིགྱུརི་བྱེད་པའིི་ཁོརི་ཡུག་ཡིངས་པོ་བསྐྲུན་དགོས་པ་ལ་གོ་དགོས་

སྙམི། ནརི་སོན་པའི་ིག་ོརིིམི་ནང་བྱུང་བའི་ིཤུགས་རྐྱེེན་ནམི་སློོབ་གས་ོན་ིཐེད་ཀརི་

མིིའི་ིཕུགས་འིདུན་སྐྱོེད་བསྲིིང་བྱེད་པརི་འིབྲེལ་བ་ཡིོད། སྐྱོེས་པ་ཕུགས་རི་ེཅིན་ཞིིག་

ལ་བུད་མིེད་འིཇིོན་ཐེང་ཅིན་གྱི་ིརིམི་འིདེགས་ཡིོད་ན་ངེས་པརི་རྒྱལ་ཁ་ཐེོབ་བྱེད་ཀྱི་ི

གྲོགས་སུ་འིགྱུརི་སྲིིད་ཅིིང༌། བུད་མིེད་ད་ེཨ་མི་ཡིིན་རུང་ལ་ཆུང་མི་དང་སྲིིང་མི་ོཡིང་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ན་བློོས་ཐུབ་གྲོགས་མི་ོགང་རུང་ཡིིན་ཆོོགབུད་མིེད་ད་ེདག་ན་ིསྐྱོེས་པ་དེས་རྒྱལ་ཁའི་ི

བད་ེསྐྱོདི་མིཉམི་རིལོ་བྱདེ་མིཁན་ཡིནི་མིནི་གང་རུང་ཡིདོ། སྤྱིིརི་འིདུན་མི་དང་ཕུགས་

བསམི་ན་ིརྒྱལ་ཁའི་ིསྔནོ་འིགྲའོི་ིཆོ་རྐྱེེན་ཡིནི་ལ། བསམི་བློའོི་ིས་བནོ་ད་ེཆུང་ཆུང་བྱསི་

པའིི་དུས་ནས་འིདེབས་དགོས་པས་ཕོ་མི་བློོ་རྒྱ་ཅིན་གྱིི་གམི་ནས་བུ་ཕྲུག་ཕུགས་

བསམི་ཅིན་སྐྱོོང་ཐུབ་པརི་འིདོད་ལ། བུ་ཕུགས་བསམི་ཅིན་ཞིིག་ལ་ཆུང་མི་བློ་ོཁོག་

ཡིངས་པ་ོཞིིག་ག་ིརྒྱབ་སྐྱོོརི་ལྡན་པས་ན་རྒྱལ་ཁའི་ིལམི་བུརི་མི་ིཕྱོོགས་པའི་ིཐེ་ེཚོོམི་

ཅི་ིལ་ཡིོད། རྒྱལ་ཁ་ཐེོབ་ཟིན་པ་ཞིིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོོརི་མི་ིམིཁ་ོམིོད། འིོན་ཀྱིང་རྒྱལ་ཁའི་ི

འིཛུམི་མིདངས་ཀྱི་ིརྒྱབ་ལོགས་ན་དཀའི་སྡུག་ག་ིབརྒྱུད་རིིམི་རིིང་བ་ོཡིོད་ངེས་པས་

ཕོམི་ཁ་དང་དཀའི་སྡུག་ལ་འིཕྲད་དུས་ལྷག་བསམི་དང་བརྩོ་ེབ། རི་ེབཞིག་དང་ཡིིད་

ཆོེས་གནང་མིཁན་གྱི་ིབུད་མིེད་ཅིིག་ཡིོད་ན། ཕོམི་ཁ་ད་ེརྒྱལ་ཁརི་མི་ིའིགྱུརི་བ་ག་ལ་

སྲིདི་དམི། 

ལོྷོ་ནུབ་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་ཞིིབ་འིཇུག་སློོབ་མ་ 

བྱེང་ཆུབ་སོྒྲིལ་མ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། ཁྱིེད་རིང་ག་ིམྱོོང་བ་ལས་སློོབ་གྲྭ་འིགྲིམི་གྱིིན་པའི་ིསྐབས་ཀྱི་ིབསམི་བློ་ོ

དང་བྱ་བྱེད་སོགས་སྤྱི་ིཚོོགས་ལ་ཞུགས་རྗེེས་འིགྱུརི་བ་གང་འིདྲ་བྱུང༌། ད་ེནས་སློརི་

ཡིང་ཞིབི་འིཇུག་ལ་རྒྱུགས་སྤྲདོ་པའི་ིཀུན་སློངོ་ཇི་ིལྟརི་སྐྱོསེ་བྱུང༌། 

ལན། དུས་ཚོོད་ཀྱི་ིའིཕོ་ོའིགྱུརི་དང་བསྟུན་ནས་ཁ་ཚོ་དགོས་གཏུགས་སུ་རིང་

ཚུགས་ཇི་ེཐུབ་ཏུ་གཏོངོ་རྒྱུ་ཡི་ིརི་ེའིདུན་དང་མིསོ་པ་ཇི་ེཆོ་ེདང་ཇི་ེཆོ་ེརིདེ། བདོ་རིགིས་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ན་ིམིཚོརི་སྡུག་འིདོ་སྟེངོ་འིབརི་བའི་ིལ་ོརྒྱུས་བསྐྲུན་མྱོངོ་བའི་ིཀྲུང་ཧྭ་མི་ིརིགིས་ཀྱི་ིགྲུབ་

ཆོ་ཞིིག་ཡིིན། ཡིིན་རུང་དེང་རིབས་རིིག་གནས་དང་འིཕོེལ་རྒྱས་ཀྱི་ིགོམི་སྟེོབས་ཇི་ེ

མིགྱིོགས་སུ་འིགྲ་ོབའི་ིད་ལྟའི་ིང་ཚོོས་སྔོན་ཐེོན་གྱི་ིཚོན་རིིག་ལག་རྩོལ་བསྐྲུན་ནས་མི་ི

རིིགས་གཞིན་གྱི་ིརྗེེས་མི་ཆོོད་ལ། བྱམིས་སྙིང་རྗེ་ེཡི་ིནང་ཆོོས་ག་ོཆོ་གྱིོན་ནས་གཞིན་

གྱི་ིབསམི་བློ་ོལྷངི་འིཇིགས་སུ་གཏོངོ་ཡིང་མི་ཐུབ། ཁ་ེཕོན་དང་ཁ་ེཕོན་ཁ་ོན་སྙགེ་པའི་ི

སྙོག་དྲ་ཅིན་གྱིི་དེང་རིབས་འིདི་ན་ང་ཚོོས་མིི་གོ་མིི་མིཐེོང་ཚུལ་ནས་ལག་རུམི་དུ་

བཅུག་ནས་སློརི་ཡིང་སྡོདོ་ག་ལ་རུང༌། ང་རིང་ལ་ོམིང་བ་ོཞིིག་ལ་མི་ག་ོམི་མིཐེངོ་ཚུལ་

གྱིིས་ལང་ཚོ་ོདང་དུས་ཚོོད་གང་མིང་ཞིིག་བརློག་ལ་དགའི་སྣང་དང་ང་རྒྱལ་ཁེངས་

ནས་ལུས། ད་ལྟ་ཡིང་རིང་ཉིད་བོརི་སོང་བའི་ིབྲེལ་འིཚུབ་འིད་ིཁུརི་ནས་ལག་རུམི་དུ་

བཅུག་ནས་གཉདི་ཁུགས་བཞིནི་ཡིདོ། བདོ་ཀྱི་ིམི་ིབུ་སུ་ཡིནི་ཡིང་རིང་ཚུགས་ཐུབ་པ་

ན་ཆུང་ས་ནས་སློབོ་སྦྱོངོ་དང་བྱ་བ་རུ་གྲུབ་འིབྲས་ཐེབོ་དགསོ་པ་མི་ཟད་ཆོ་ེས་ནས་མི་ི

རིིགས་ཤེིག་གི་དཔལ་འིབྱོརི་འིཕོེལ་རྒྱས་སོགས་གང་ཐེད་ལ་ཡིང་ཕོན་འིདོགས་

པའི།ོ །མི་ིརིགིས་ན་ིམི་ིབུ་རི་ེརི་ེཡིསི་གྲུབ་པའི་ིསྤྱི་ིཁགོ་ཞིགི་ཡིནི། གཞི་ིགྲུབ་འིད་ིཡི་ིམི་ི

བུ་སོ་སོ་རིང་ཚུགས་མིི་ཐུབ་པ་ཁོ་ན་ཡིིན་ན་མིི་རིིགས་འིདི་ཡིང་རིང་ཚུགས་ཐུབ་

དཀའི། དེ་ལས་ང་ཚོོ་སྟེེ་དེང་རིབས་ཀྱིི་བོད་ཀྱིི་རིིག་གནས་པ་ཞིེས་བརྗེོད་པའིི་མིི་

ཚོོགས་འིདི་དེ་ལས་ཀྱིང་རིང་ཚུགས་མི་ཐུབ་ན་མིི་རིིགས་འིདི་ཡིང་རྐང་རྩོ་ནས་

ཉམིས་ཁོ་ཐེག་ཡིིན། དེས་ན་ང་རིང་གིས་ལྟོས་ན་ང་ཚོོས་སློོབ་སྦྱོོང་དང་བསམི་

གཞིིགས་བརྒྱུད་ནས་རིང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་ིབོད་མི་ིཞིིག་བྱ་རྒྱུ་ན་ིདུས་རིབས་འིདིས་

ང་ཚོའོི་ིཕྲག་ཏུ་བཞིག་པའི་ིའིགན་ཁུརི་ཉག་གཅིགི་ཡིནི། ད་ེནས་སློརི་ཡིང་ཞིབི་འིཇུག་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ལ་རྒྱུགས་སྤྲོད་པའི་ིཀུན་སློོང་ཇི་ིལྟརི་སྐྱོེས་ཞི་ེན་དོན་དང་ཅུང་ཙོམི་མིཐུན་པའི་ིབོད་མི་ི

ཞིིག་ལ་འིགྱུརི་བའི་ིཆོེད་དུ་སློོབ་སྦྱོོང་མི་ིབྱ་ཁ་མིེད་ཐུགམིཁས་པ་ས་ོསོས་མི་ིརིིགས་

ཞིེས་པའི་ིཐེ་སྙད་འིད་ིལ་ད་བརི་དུ་འིགྲེལ་བཤེད་གཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙོམི་བྱས་ཡིོད། ད་ེ

ལས་མིཁས་པ་མིང་ཆོ་ེབས་མི་ིརིིགས་ཤེིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་ིརྒྱུ་ཆོ་གཙོ་ོབ་ོན་ིཐུན་མིོང་ག་ི

དད་མིསོ་ཡིནི་པ་ཁས་བློངས། ང་རིང་གསི་ལྟསོ་ན་ཡིང་འིད་ིན་ིརྒྱུ་ཆོ་གང་མིང་ནང་ག་ི

གཙོ་ོབོའི་ིགཙོ་ོབ་ོཡིིན། ཡིིན་ཡིང་ང་རིང་སློོབ་གས་ོདང་ཁོརི་ཡུག་སོགས་རྐྱེེན་གང་

མིང་ཞིིག་གིས་རིང་ཉིད་ཀྱི་ིདད་མིོས་ཡིང་མི་ིཤེེས་པའི་ིཕྱོ་ིསྟེོང་ནང་སྟེོང་ག་ིམི་ིཞིིག་ཏུ་

གྱུརི་དང་འིགྱུརི་བཞིནི་ཡིདོ། འིདུ་འིཛིའིི་ིསྤྱི་ིཚོགོས་སུ་འིཚོ་ོབཞིནི་པའི་ིང་རིང་སམེིས་

གཏོངི་ནས་སྐྲག་སྣང་དང་བྲལེ་འིཚུབ་ཀྱིསི་ཁངེས་བྱུང༌། སྣང་བ་འིད་ིཉནི་རི་ེལས་ཉནི་

རིེརི་ཇི་ེདྲགས་དང་ཇི་ེདྲགས་ཡིིན། རིང་ཉིད་ཀྱི་ིསྐྲག་འིཚུབ་འིད་ིདག་སེལ་བ་དངབོད་

མི་ིཞིིག་ག་ིལྗོིད་ཚོད་ཉུང་ཙོམི་ཡིོད་པའི་ིཆོེད་དུ་མིཐུད་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱས་པ་ཡིིན། 

སློོབ་སྦྱོོང་ག་ིགྲུབ་འིབྲས་སྔརི་བསམི་པ་བཞིིན་གྱི་ིམིགྱིོགས་ཚོད་དང་གྲུབ་འིབྲས་ཐེོན་

མིེད་ཀྱིང་ང་རིང་ནི་བྱ་ཅིི་ཐུབ་ཀྱིིས་ཚོད་ལྡན་གྱིི་བོད་མིི་ཞིིག་བྱ་བའིི་ཀྱིག་ཀྱིོག་གི་

བགྲདོ་ལམི་རིངི་བ་ོརུ་གནས་པའི།ོ །
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བདོ་མོའོ་ིང་ོཚ། 

དོགས་གཞིི་དང་ཕྲག་དོག་གི་མིེ་ལྕེའིི་ཀློོང་ནས་རིང་མིཚོན་ལ་མིཐེོང་ཆུང་དང་

དམིའི་འིབེབས་ཀྱི་ིབྱ་བྱེད་མིོད་ལ། ཡི་ིཆོད་དང་འུ་ཐུག་ག་ིལམི་སྣ་ེནས་ཕོན་ཚུན་ལ་

མིཐེོང་ཆོེན་དང་བརྩོ་ིབཀུརི་བྱེད་པའི་ིབསམི་བློ་ོཚོལ་བརི་གཏོོང་བའི་ིསྤྱི་ིཚོོགས་ཀྱི་ི

སྣང་ཚུལ་རྫོབོ་པ་ོའིད་ིཨ་མི་དང་བུ་མིའོི་ིང་ོཚོ་ཡིནི། འིད་ིརུ་ཨ་ན་ེསྙ་ིམིའོི་ིསྡུག་རྩུབ་ཀྱི་ི

གྲ་ིཁརི་འིབརི་བའི་ིཕྲག་དགོ་ག་ིངན་འིཚོང་གཏོོརི་བཞིནི་ཡིངོ་གནི་ཡིདོ།

 

ཅིསེ་ཉསི་སྟེངོ་དགུ་ལའོི་ིཟླ་བརྒྱད་པརི་ཕོ་ཡུལ་ཀླུ་ཆུ་ནས། 
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ནུབ་བྱེང་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

དོར་ཞིི་ཚང་ལགསེ། 

དིྲ་བ། དེང་སྐབས་སློོབ་གྲྭ་ཆོེན་མིོའི་ིསློོབ་མི་མིང་བོ་ཞིིག་གིས་སྐད་རིིགས་

འིདྲེས་མི་བཤེད་པ་དང༌། གདོང་ལ་མིཛིེས་བཟོའི་ིཚོོན་རྩོ་ིབྱུག་པ་སོགས་མི་ིརིིགས་

རིང་ག་ིཐུན་མིིན་གོམིས་གཤེིས་ཀྱི་ིམིཛིེས་སྤྱིོད་སོགས་ལ་མིཐེོང་ཆོེན་མི་ིབྱེད་པརི་

ཁྱིདེ་ལ་དགངོས་ཚུལ་ཅི་ིའིདྲ་ཡིདོ། 

ལན། སྐད་རིིགས་དང་ཡིིག་རིིགས་མིང་དུ་ཤེེས་ཤེིང་བཀོད་སྤྱིོད་བྱེད་པ་དེང་

རིབས་ཀྱི་ིཤེེས་ཡིོན་ཅིན་གྱི་ིཁྱིད་ཆོོས་ཤེིག་ཡིིན། སྐད་རིིགས་མིང་དུ་ཤེེས་ན་བཟང་

མིདོ་ཀྱིང༌། །རིང་ག་ིཕོ་སྐད་བརྗེདེ་ན་ང་ོཚོ་ཡིནི། །ཞིསེ་པའི་ིདཔ་ེལྟརི། རིང་ག་ིཕོ་སྐད་

མི་ཡིིག་བོརི་བ་དང་མིཐེོང་ཆུང་བྱེད་པ་མིི་རིིགས་ཀྱིི་བློ་བོརི་ཞིིང་ཁོག་རུལ་བའིི་

རྟོགས་ངན་ཡིིན་པས། ཤེིན་ཏུ་གཟབ་དགོས། མི་ིརིིགས་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆོོས་རིིག་གནས་ཀྱི་ི

སྟེེང་ན་ཡིོད་པས། ནང་ག་ིབསམི་པ་དང་ཕྱོ་ིཡི་ིཀུན་སྤྱིོད་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆོོས་ཚོང་མི་ལོག་

ཚོརི་ན། མི་ིད་ེམི་ིརིགིས་དའེི་ིགྲལ་ནས་བུད་ཚོརི། མི་ིརིགིས་ཡིངོས་རྫོགོས་བསམི་པ་

ཀུན་སྤྱིོད་ལོག་ཚོརི་ན་མིི་རིིགས་དེ་ཡིང་རྩོ་བ་ནས་ཚོརི་སོང་བའིི་རྟོགས་ཡིིན། དེ་

ཡིང་ཕྱོ་ིཡི་ིཀུན་སྤྱིོད་དང་ནང་ག་ིབསམི་པ་གཉིས་ཀྱི་ིནང་ནས་བསམི་པ་གཙོ་ོབ་ོཡིིན། 

གལ་ཏོ་ེདུས་ཀྱི་ིདབང་གསི་ཕྱོ་ིཡི་ིཀུན་སྤྱིདོ་ཆོ་ལུགས་སགོས་ཕྱོ་ིརིལོ་ཁརོི་ཡུག་ལ་མི་

བསྟུན་ཐེབས་མིེད་ཡིིན་ཡིང་ནང་གི་བསམི་པ་ལ་སློད་མི་ཞུགས་ན་སྐྱོོན་མིེད། མིི་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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རིགིས་ཀྱི་ིསྐྱོ་ིཔགས་གཡིགོས་ནས་མི་ིརིགིས་ལ་གནདོ་སྐྱོལེ་བྱདེ་མིཁན་ད་ེརིགིས་ཕྱོ་ི

ཡིི་ཀུན་སྤྱིོད་དང་ངག་གི་ཅི་ཅིོ་ཇིི་ལྟརི་མིཛིེས་ཡིང་གདོན་གྱིི་རིང་བཞིིན་ལས་མི་

འིདས། ད་ེཡིང་བུ་མི་ོརྣམིས་མིཛིེས་ཆོོས་སྒེེག་ཆོོས་བྱེད་པ་ལ་དགའི་བ་མི་ིཡི་ིཆོོས་

ཉིད་རིེད། ད་ེཡིང་རིིག་གནས་བསློབ་པ། གཙོང་སྦྲེ་བྱེད་པ། མིཛིེས་ཆོས་དང་གོས་

རྒྱན་གཟབ་འིཆོོརི་ལེགས་བཅིོས་བྱེད་པ་སོགས་ཡུལ་དུས་དང་འིཚོ་ོབའི་ིཆོ་རྐྱེེན་ལ་

བསྟུན་པ་ལས་འིོས་མི་ིའིོས་ཀྱི་ིབཤེད་པ་མི་ིའིཇུགད་ེཡིང་ལ་ོགསརི་དུས་ཆོེན་སྟེོན་མི་ོ

སོགས་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་མི་ིརིིགས་རིང་ག་ིགོས་རྒྱན་འིཛིིན་པ་འིཇིིག་རྟོེན་སྤྱིིའི་ིལུགས་

སྲིོལ་ཡིིན་པས་སྐྱོོང་ན་བཟང༌། ད་ེམིིན་རྒྱུན་དུ་ཡུལ་གྱི་ིཚོ་གྲངས་དང༌། ལས་རིིགས་

དང་མིཐུན་འིཇུག་བྱས་ནས་གང་འིགབ་བྱས་ན་མི་ིའིགྲགི་རྒྱུ་མིདེ། ཚོད་པ་ཆོ་ེསརི་མི་ི

རིགིས་ཀྱི་ིལུགས་སྲིལོ་ཡིནི་ཟརེི་ནས་རྩོག་རྒན་གནོ་བསྡོད་ན་ལུས་ལ་མི་ིབད་ེབརི་མི་

ཟད་གཞིན་དག་གིས་ཀྱིང་ཀླུས་རྒན་ཟེརི་ནས་འིཕྱོ་རྒྱུ་མི་རིེད་དམི། རིིག་གནས་

གོམིས་སྲིོལ་གང་ཡིང་ཡུལ་དུས་ཀྱིི་དབང་གིས་འིགྱུརི་རྒྱུ་ཡིོད་པ་དེ་འིདུས་བྱས་

ཐེམིས་ཅིད་མི་ིརྟོག་པ་དང༌། ཆོོས་ཐེམིས་ཅིད་རྟོག་བརྟོན་འིགྱུརི་མིེད་ཀྱི་ིརིང་བཞིིན་

མིདེ་པའི་ིསྟེངོ་བའི་ིདནོ་ཡིིན་པ་ཤེསེ་པརི་གྱིིས་ཤེགི

བོད་ལོྗོངསེ་སྤྱིི་ཚགོསེ་ཚན་རིག་ཁང་གི་ 

ནོར་བྲེང་ཨོ་རྒྱན་ལགསེ། 

དིྲ་བ། དངེ་སང་གྲངོ་ཁྱིརེི་དུ་གཞིསི་སྡོདོ་བྱས་པའི་ིརིང་རིགིས་ཀྱི་ིལས་བྱདེ་པ་

མིང་བ་ོཞིིག་གིས་རིང་ག་ིབུ་ཕྲུག་ལ་ཕོ་སྐད་ཕོ་ཡིིག་སློོབ་ཏུ་མི་ིའིཇུག་པའི་ིསྣང་ཚུལ་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཤེནི་ཏུ་མིདོ། དེརི་ཁྱིདེ་ལ་བསམི་ཚུལ་ཅི་ིའིདྲ་ཡིདོ། 

ལན། རིང་ལ་ཚོོརི་སྣང་ད་ེལྟ་བུ་མི་བྱུང་ཡིང༌། གལ་སྲིིད་ཁྱིེད་ཀྱི་ིགསུངས་པ་

ལྟརི་ཡིིན་ན་འིད་ིན་ིཅུང་མི་ིའིགབ་པ་ཞིིག་ཡིིན་པས་ངེས་པརི་རིང་མི་ིརིིགས་ཀྱི་ིསྐད་

ཡིིག་གཙོ་ོབརོི་འིཛིིན་པའི་ིརྨོང་གཞིིའི་ིའིོག་ཤེེས་བྱའི་ིརྣམི་གྲངས་མིཐེའི་ཡིས་པརི་དོན་

གཉེརི་གཏོིང་ཟབ་གནང་དགོས་ངེས་ཡིིན་ཞིེས་ངས་སྐབས་འིདི་དང་བསྟུན་ཏོེ་ཚོང་

མིརི་དྲན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་ས།ོ །འིད་ིདག་ན་ིཁྱིོད་ཀྱི་ིདྲ་ིབརི་གང་བསམི་གང་དྲན་གྱི་ི

ལན་ཞུས་པ་དནོ་ལ་གནས་མིནི་དགངོས་དཔྱད་ཡིདོ་པ་ཞུ། 

བོད་ལོྗོངསེ་སློོབ་གྲྭ་ཆེེན་མོའིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

ལྷོག་པ་ཆོེསེ་འིཕེལ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། དེང་སྐབས་སློོབ་ཆོེན་གྱིི་བུད་མིེད་མིང་བོ་ཞིིག་གིས་སྐད་འིདྲེས་མི་

བཤེད་པ་དང༌། གདོང་ལ་ཚོོན་རྩོི་བྱུགས་པ་སོགས་མིི་རིིགས་རིང་གི་ཐུན་མིོང་

གོམིས་གཤེིས་དང་མིཛིེས་དཔྱོད་ལྟ་བ་སོགས་ལ་མིཐེོང་ཆོེན་མིི་བྱེད་པརི་ཁྱིེད་ལ་

དགངོས་ཚུལ་ཅི་ིའིདྲ་་ཡིདོ། 

ལན། སྐད་འིདྲེས་མི་བཤེད་པ་ན་ིསློོབ་ཆོེན་གྱི་ིབུད་མིེད་ཙོམི་མི་ཡིིན་པརི་སྤྱི་ི

ཚོོགས་ཡིོངས་ཀྱི་ིསྣང་ཚུལ་ཞིིག་ཡིིན། སྐད་ན་ིམི་ིསྣ་ཕོན་ཚུན་བརི་འིབྲེལ་གཏུགས་

བྱེད་པ་དང་བསམི་བློ་ོབརྗེ་ེརིེས་བྱེད་པའི་ིགལ་ཆོེའི་ིལག་ཆོ་ཞིིག་ཡིིན། རིང་ཉིད་ཀྱིིས་

སྐད་རིིགས་ཅི་ིཞིིག་སྤྱིོད་མིིན་ན་ིརིང་ལ་རིང་དབང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཀྱིང༌། བོད་སྐད་

སྤྱིོད་ཚོ་ེབོད་སྐད་གཙོང་མི་ཞིིག་སྤྱིོད་དགོས། ད་ེལྟ་མིིན་ན་མི་མིཐེརི་རྣ་བརི་མི་ིསྙན་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཞིངི༌། དནོ་ཇི་ིབཞིནི་མིཚོནོ་པརི་འིགགོ་རྐྱེནེ་འིཕྲད་པ་དང༌། རིང་རིགིས་ཀྱི་ིསྐད་ཉམིས་

པའི་ིརྒྱུ་རུ་འིགྲ་ོབ་གདོན་མི་ིཟ། གདོང་མིཛིེས་བཟ་ོབྱེད་པ་ན་ིམིཐེའི་གཅིིག་ཏུ་འིགོག་

པའི་ིགནད་མི་ཡིིན་པརི་སེམིས་ལ། མི་ིརིིགས་ཀྱི་ིམིཛིེས་དཔྱོད་ལྟ་བ་ཡིང་འིགྱུརི་བ་

གཏོོང་མི་ིཆོོག་པ་ཞིིག་མིིན། ཡིིན་ནའིང་ཕྱོིའི་ིམིཛིེས་བཟ་ོཁ་ོནརི་ཡིིད་ཆོགས་ནས་

བསྡོད་ན་མི་ིའིགྲིགད་ེལས་གལ་ཆོ་ེབ་ཤེེས་ཡིོན་ལ་སྦྱོངས་བརྩོོན་བྱེད་དགོས་པ་དང༌། 

རིང་རྒྱུད་ལ་ཡིོན་ཏོན་འིཇིགས་པ་བྱེད་དགོས། ནང་ག་ིམིཛིེས་པ་ན་ིཕྱོིའི་ིམིཛིེས་པ་

ལས་གལ་འིགངས་ཆོ་ེབརི་མིཐེངོ༌། 

བུད་མེད་བསེམ་བློོ་བ་འིཇམ་དབྱེངསེ་སིྐྱིད་ལགསེ། 

དིྲ་བ། དངེ་སྐབས་གྲངོ་ཁྱིརེི་ན་བདོ་མི་ོསྨད་འིཚོངོ་མི་ཇི་ེམིང་དུ་འིགྲ་ོབཞིནི་པརི་

ཁྱིདེ་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཅི་ིའིདྲ་ཡིདོ། 

ལན། དྲ་རྒྱ་དང་དུས་དབེ་སགོས་ཀྱི་ིསྟེངེ་སྡོང་སེམིས་ཀྱིསི་ཁངེས་པའི་ིསྐྱོསེ་པ་

སྐོརི་ཞིིག་གིས“སྨད་འིཚོོང་མི། འིཕྱོོན་མི། གཡིེམི་མི”སོགས་མིིག་ལ་གཙོ་ེཞིིང་རྣ་

བརི་གཟན་པའི་ིམིིང་ཚོིག་སྤྱིད་ད་ེབུད་མིེད་སྤྱིིའི་ིམི་ིགཤེིས་ལ་དམིའི་འིབེབས་བྱེད་

དང་བྱེད་ཀྱིིན་འིདུགཐེ་ན་བརྩོམིས་ཆོོས་སུ་ཁེ་དབང་དང་འིདྲ་མིཉམི་གྱིི་མིིང་ཚོིག་

གིས་ཕྱུག་པའི་ིཤེེས་ཡིོན་ཅིན་འིགྱིན་སངས་རྒྱས་དོན་འིགྲུབ་ལགས་ཀྱིང་ཚོིག་འིད་ི

རིགིས་བཀལོ་རྒྱུརི་དགའི་ཚོདོ་རིདེ། ད་ེདག་གསི་ང་དང་ང་འིདྲ་བའི་ིསྤུན་མི་ོཚོའོི་ིསྙངི་

ལ་རྨོ་ཁ་བཟོས་ཡིོད། ཚོོང་རྫོས་གང་ཞིིག་ལ་ཚོོང་རི་ཡིོད་པ་ན་ད་གཟོད་ཚོོང་རྫོས་ད་ེ

བྲིན་རྒྱུག་དང་དརི་ཁྱིབ་འིབྱུང་བ་ལས་ཚོོང་རི་མིེད་ཙོ་ན། ཚོོང་རྫོས་ད་ེསྐད་ཅིིག་མིརི་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཡིང་གནས་མི་ིཐུབ་པའི་ིགནས་ལུགས་ད་ེཁ་ོཚོོས་རྟོོགས་ཀྱིང་སྣང་མིེད་དུ་བཞིག་པ་

ན་ིཤེིན་ཏུ་ཕོངས་པའི་ིགནས་རིེད་ལ། ཚོོང་རྫོས་ད་ེཉ་ོམིཁན་ཏོག་ཏོག་ཁ་ོརིང་ཚོ་ོདང་

སྐྱོ་ེཁམིས་གཅིིག་འིདྲ་ཡིིན་པའི་ིམི་ིབུ་དག་ཡིིན་པ་ལ་བསམི་བློ་ོའིཁོརི་གྱི་ིམིེད་པ་ན་ིད་ེ

བས་ཀྱིང་དགོད་བྲ་ོམི་ིཡིོང་ངམི། སྨད་འིཚོོང་མིཁན་དང་སྨད་ཉ་ོམིཁན་གཉིས་ལས་

གང་ཡིག་གང་བཙོོགགང་བཟང་གང་ངན་གྱི་ིདབྱ་ེབ་སུ་ཡིིས་ཇི་ིལྟརི་འིབྱེད། ཧྥོ་རིན་

སིའི་ིབུད་མིེད་རྩོོམི་མིཁན་ས་ིམིོན་ཏོ་ེའིབ་ོཝརི་གྱིིས་བུད་མིེད་སྨད་འིཚོོང་ག་ིལས་ལ་

ཞུགས་པའི་ིའིབྱུང་རྩོ་དང་རྒྱུ་རྐྱེནེ་གང་མིང་བརྗེདོ་འིདུག་པ་ལས། བུད་མིདེ་སྐརོི་ཞིགི་

གིས་བརྩོེ་དུང་གི་ཕོམི་ཁ་མྱོངས་པ་དང༌། གྲོང་ཁྱིེརི་གྱིི་བུ་རྫོི་མིརི་ཁྱིིམི་བདག་གི་

བཙོན་གཡིམེི་ཐེབེས་པ། ཞིངི་གྲངོ་ག་ིབུ་མི་ོགྲངོ་ཁྱིརེི་དུ་ཡིངོ་བ་གཞིན་གྱི་ིགཡི་ོའིགོ་ཏུ་

ཚུད་དེ་ཕྱུགས་ཆུང་མིའིི་ལང་ཚོོ་བརློགས་པ་སོགས་ཀྱིིས་སྨད་འིཚོོང་གི་ལས་ལ་

ཞུགས་པ་རིདེ་ཟརེི། བུ་མི་ོཚོསོ་རིང་ག་ིཕྱུགས་ཆུང་ག་ིལང་ཚོ་ོལ་ཚོ་ེསྲིགོ་ལྟརི་གཅིསེ་

འིཛིིན་བྱེད་པ་ད་ེལ་ཡིང་རྒྱུ་རྐྱེེན་མིེད་པ་ཞིིག་མི་རིེད། ད་ེན་ིསྒེེརི་ལ་བདག་པའི་ིལམི་

ལུགས་བྱུང་བ་ནས་དརི་བ་རིེད། སྐྱོེས་པས་རིང་གི་བུ་རྒྱུད་ངོ་མིརི་ཤུལ་ནོརི་

བསགོས་འིཇིགོ་ཆོདེ། བུ་མི་ོགང་ད་ེགཉནེ་སྒྲོགི་སྐབས་ཕྱུགས་ཆུང་མི་ཡིནི་དགསོ་ལ། 

ཕྱུགས་ཆུང་མིརི་དད་གུས་བྱདེ་པའི་ིསྲིལོ་ལུགས་དུས་ད་ེནས་དརི་ཚུལ་བརྗེདོ་འིདུག

ཕོ་ཡུལ་མིད་ོསྨད་ལྷ་ོརྒྱུད་ནས་ཡིིན་པའི་ིགྲོགས་མི་ོའིཛིམི་དཀརི་གྱིིས་བཤེད་པ་

ལྟརི་ན། ཡུལ་དའེི་ིའིབྲགོ་ཁུལ་ཁ་ཤེས་སུ་སྲིོལ་ད་ེད་ལྟའིང་མི་ཡིལ་བརི་གནས་འིདུག་

ཟེརི། ཡིིན་ནའིང་ཕྱུགས་ཆུང་མི་ལ་བཙོན་གཡིེམི་བྱེད་པའི་ིགནས་ཚུལ་གང་བྱུང་དུ་

མིཐེོང་ཐུབ་སྟེེ། ཉ་ེབའི་ིཆོ་ལ་ཡིང་ཁ་ོམིོའི་ིང་ོཤེེས་བུ་མི་ོཞིིག་ལ་བཙོན་གཡིེམི་བྱས་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ནས་ཡུན་རིངི་འིགརོི་མི་ིའིདུག  འིདིརི་ང་ཚོསོ་ཤེསེ་དགསོ་པ་ཞིགི་ན།ི ལས་ངན་པ་ད་ེ

བྱདེ་མིཁན་སྐྱོསེ་པ་ཡིནི་པ་དང༌། མིཇུག་འིབྲས་དརེི་སྨད་མིཁན་ཡིང་སྐྱོསེ་པ་ཚོ་ོཡིནི་

པ་ད་ེརིེད། གནའི་བོའི་ིདུས་སུ་རྒྱ་མི་ིརིིགས་ལ་མིཚོོན་ན། སྨད་འིཚོོང་མིའི་ིའིབྱུང་

ཁུངས་གཙོོ་བོ་བུད་མིེད་ཉེས་ཅིན་དང་སྐྱོེས་པ་ཉེས་ཅིན་གྱིི་ཆུང་མི་དང་བུ་མིོ་དག་

ཡིིན་པ་རིེད་ཟེརི། ཡིིན་ནའིང་འུ་ཅིག་གི་སྨད་འིཚོོང་མིའིི་རིིགས་དུས་ནམི་བྱུང་བ་

དང༌། བུད་མིེད་ད་ེདག་ལས་ཀ་དེརི་ཞུགས་པའི་ིཡིིད་འིཐེད་ཡིོད་མིེད་དང་རྒྱུ་རྐྱེེན་

གང་ཡིིན་ང་ལ་གསལ་པོརི་བཤེད་རྒྱུ་མིེད། སྨད་འིཚོོང་ག་ིལས་རིིགས་ལ་ཞུགས་

མིཁན་གྱི་ིབོད་པའི་ིབུད་མིེད་རྣམིས་ལ་རིང་རིང་ག་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་དང་རྒྱུ་མིཚོན་རི་ེབརྗེོད་

རྒྱུ་ཡིོད་ངེས་ན་འིང༌། རིང་ཉིད་བུད་མིེད་ཅིིག་ཡིིན་པའི་ིཆོ་ནས། ལས་ཀ་འིད་ིརིིགས་

བྱེད་མིཁན་གྱི་ིབུད་མིེད་ལ་སྣང་ཆུང་ག་ིལྟ་ཚུལ་རི་ེངང་ངམི་ཤུགས་ཀྱིིས་ཐེོན་ཡིོང༌། 

སྨད་འིཚོོང་ག་ིལས་ཀ་བྱེད་མིཁན་མིང་ཆོ་ེཤེོས་ན་ིསློོབ་གས་ོཐེོབ་མྱོོང་མིེད་པའི་ིརིོང་

འིབྲགོ་ཕྱོགོས་ནས་ཡིངོ་བའི་ིབུད་མིདེ་ཡིནི་པ་འིདྲ། ཁ་ོམི་ོཚོརོི་ནད་ཡིམིས་དང་འིགསོ་

ནད་འིགོག་པའི་ིའིདུ་ཤེེས་དབེན། ད་ེདང་འིདྲ་བརི་ནད་འིགོག་ག་ིའིདུ་ཤེེས་རྩོ་བ་ནས་

མིེད་པའི་ིརིོང་འིབྲོག་ཕྱོོགས་ཀྱི་ིསྐྱོེས་པ་སྐོརི་ཞིིག་གྲོང་ཁྱིེརི་དུ་ཡིོང་ནས་ནད་ཡིམིས་

རིིན་གྱིིས་ཉོས་ཏོ་ེདྲག་སྐྱོེད་དཀའི་བའི་ིམིཚོན་མིའི་ིནད་སྐོརི་ཞིིག་རིང་ག་ིཕོ་ཡུལ་དུ་

འིཁྱིརེི་བཞིནི་འིདུག

ཉ་ེལམི་བུད་མིེད་ཀྱི་ིའིཕྲོད་བསྟེེན་བད་ེཐེང་སྐོརི་གྱི་ིའིཆོད་ཁྲོིད་ཅིིག་ག་ིསྟེེང་སྨན་

པ་བསདོ་ནམིས་འིཚོ་ོལགས་ཀྱིསི་གནས་ཚུལ་འིད་ིའིདྲ་ཞིགི་གླིངེ༌། མིའོི་ིནད་པའི་ིནང་

དུ་མིཚོོ་སྔོན་པོའི་ིགཡིོན་རུ་ནས་ཡིོད་པའིི་བུད་མིེད་ལོ་ཆུང་ཞིིག་འིདུགབུ་མིོ་དེརི་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

སྦྱོརི་མིའིི་ནད་ཚོབས་ཆོེན་ཞིིག་འིགོས་འིདུག་ལ། ཁོ་མིོའི་ིསེམིས་ཁམིས་ཧོ་ཅིང་

བཙོགོ་པས་གཤེགས་བཅིསོ་བྱས་ཚོརི་རྗེསེ། སྨན་བརྗེ་ེཐེངེས་རི་ེལ་ངུ་བ་དང་འིབྲ་ོབ་

སགོས་ཀྱི་ིསྨན་བཅིསོ་ཡིག་པ་ོབྱདེ་དུ་མི་ིའིཇུག་ཟརེི། ཡིདི་སྐྱོ་ོབ་ཞིགི་ལ། མིའོི་ིམིཚོན་

མིའི་ིནད་ད་ེན་ིཏོག་ཏོག་ཁ་ོམིོའི་ིཁྱི་ོགས་ཟ་ིལིང་ག་ིརློངས་འིཁོརི་ས་ཚོིགས་སུ་སྨད་

འིཚོོང་མི་ལས་རིིན་གྱིིས་ཉོས་ཡིོང་བ་རིེད་ཟེརི། ངས་སྨན་པརི་ཁ་ོམིོས་རིང་ག་ིསྐྱོེས་

པརི་ལ་ེབདའི་བྱདེ་ཀྱིནི་ཡིདོ་དམི་ཞིསེ་དྲསི་པརི། སྨན་པས་ཞིངི་འིབྲགོ་བུད་མིདེ་ཚོསོ་

ད་ེལ་ལ་ེབདའི་ཙོམི་ཡིང་བྱེད་ཤེེས་ཀྱིིན་མིེད་པ་འིདྲ། ཁ་ོམི་ོཚོོས་འིད་ིལས་དབང་རིེད་

ཅིེས་པའི་ིསྐད་ཆོ་ད་ེབཤེད་ཀྱིིན་འིདུག་ཟེརི། འིད་ིན་ིསྐྱོེས་པ་སྐོརི་ཞིིག་གིས་ཉེས་པ་

མིེད་ལ་ལ་ེབདའི་མི་ིམིཁས་པའི་ིཆུང་མི་དང་བྱིས་པའི་ིཚོ་ེསྲིོག་དང་བད་ེཐེང་ལ་ཁྱིེརི་

ཡིོང་བའི་ིསྡུག་བསྔལ་དང་ཉེན་ཁ་རིེད། གནས་ཚུལ་ད་ེརིིགས་དཔལ་འིབྱོརི་གྱི་ིཆོ་

རྐྱེེན་ཅུང་བཟང་བའིི་འིབྲོག་ཕྱོོགས་ས་ཁུལ་དུ་ཚོབས་ཆོེ་ཞིེས་པ་གཞིན་ལས་ཐེོས་

མྱོོང༌། འིདོད་ལ་རྔམི་ཞིིང་དངུལ་ལ་ལག་ཐེོགས་མིེད་པའི་ིསྐྱོེས་པ་དང༌། དངུལ་ལ་

དགའི་ཞིིང་ངལ་རྩོོལ་ལ་མི་ིསྤྲ་ོབའི་ིབུད་མིེད་དག་ཕྲད་པ་ན། འིདོད་ཆོགས་དང་སྒེོརི་

མིོའི་ིསློད་དུ་ཡིོད་ཚོད་ཕོངས་མིེད་དུ་གཏོོང་ཕོོད་པའི་ིསྙིང་སྟེོབས་ད་ེདྲ་ིམིེད་ཀུན་ལྡན་

ལས་ཀྱིང་ཆོའེི།ོ །གནས་བབ་ད་ེའིདྲརི། རིང་ག་ིཚོ་ེསྲིོག་དང་བད་ེཐེང༌། གཞིན་གྱི་ིབྱསི་

པ་དང་ཁྱིམིི་མིའིི་ིསློད་དུ་ཅི་ིནུས་ཀྱིསི་བསམི་བློ་ོརི་ེགཏོངོ་དགསོ། 

ད་ེལས་ཀྱིང་ཚོབས་ཆོ་ེབ་ནི། དེང་སྐབས་འིཛིམི་གླིིང་ཧྲིིལ་བོརི་ཟང་ཟིང་ལང་

ལོང་དུ་བཏོང་བའི་ིཨ་ེཙོ་ིཟེརི་བའི་ིའིཇིིགས་སུ་རུང་བའི་ིནད་ཅིིག་ཡིོད་པ་རིེད། ནད་ད་ེ

གཙོ་ོབ་ོཕོ་ོམིའོི་ིབརི་ལུས་འིབྲལེ་བྱུང་བ་དང་ཟུངས་ཁྲོག་བརྒྱུད་ནས་ཕོན་ཚུན་ལ་འིག་ོ



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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བ་དང༌། ཡིང་མིཚོན་མིའི་ིནད་རིིགས་བྱུང་མིཁན་ལ་ནད་ད་ེལྷག་པརི་འིག་ོསློ་བ་རིེད། 

ནད་དེརི་སྲིིད་འིབྱོརི་འིཛིམི་གླིིང་གི་ཡིང་རྩོེརི་སློེབས་པའིི་ཨ་རིི་རྒྱལ་ཁབ་ལའིང་ད་

ཕོན་བཅིོས་ཐེབས་ཤེིག་མིེད་ན། ང་ཚོ་ོན་ིམི་ིའིབོརི་གྱི་ིབརྒྱ་ཆོ་དགུ་ཅུ་ཡིིག་རྨོོངས་པ་

ཡིནི་པའི་ིམི་ིརིགིས་ཤེགི་ཡིནི་གཤེསི། ལས་ངན་ཏོ་ེནད་ད་ེརིགིས་བྱུང་དུས་མི་ིརིགིས་

འིད་ིསྟེངོ་རྒྱུའི་ིཉེན་ཁའིང་འིབྱུང་རྒྱུ་རིདེ། ད་ེབས་མི་ིརིགིས་ཀུན་པསོ་དའེི་ིཉེན་ཁ་ཤེསེ་

དགསོ་ཤེངི༌། གསརི་ལམི་སྣ་ཚོགོས་ཏོ་ེཚོགས་པརི་དང་དུས་དེབ། བརྙིན་འིཕྲནི་དང་

རླུང་འིཕྲིན་ཀུན་ཏུ་དོན་དག་འིདིའི་ིཚོབས་ཆོནེ་རིང་བཞིནི་གསལ་རྟོོགས་ཀྱིིས་དེའི་ིརྒྱུ་

འིབྲས་རྐྱེེན་གསུམི་ལ་བགྲ་ོགླིེང་ཞིིབ་ལྷུག་བྱས་ན་འིགྲིགསྨད་འིཚོོང་ག་ིསྣང་ཚུལ་འིད་ི

ན་ིམིིག་ལ་བཙོོག་ཅིིང་མིཚོན་སྙན་རློག་པའི་ིདོན་ཞིིག་ཡིིན་ནའིང༌། འིད་ིན་ིང་ཚོོའི་ིསྤྱི་ི

ཚོོགས་སུ་གནས་པའི་ིདོན་དངོས་རིེད། ད་ེབས་ད་ེལ་གདོང་གཏོོད་རྒྱུ་ལས་གཡིོལ་

ཐེབས་མིེད། ལས་ཀ་འིད་ིརིིགས་དང་ཁ་འིབྲལ་དཀའི་བའི་ིསྐྱོེས་མི་ཚོོརི་ཞུ་རྒྱུ་ཚོིག་

གཅིིག་ནི། རིང་ལུས་སྲུང་སྐྱོོབ་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་གང་ནུས་སྒེོས་སྲུང་ཤུབས་སྤྱིོད་དགོས། 

ངེས་པརི་དུ་སྤྱིོད་དགོས། འིད་ིན་ིཧོ་ཅིང་འུ་ཐུག་པའི་ིསྐད་ཆོ་ཞིིག་ཡིིན་ནའིང༌། ལས་

དབང་གཅིིག་པའིི་བུད་མིེད་ཁྱིོད་ལ་ངས་སྐད་ཆོ་འིདི་ལས་གཞིན་ཅིི་ཞིིག་བཤེད་

དགསོ་མི་ིཤེསེ། 

ཀན་སུའུ་མི་རིགསེ་དགེ་འོིསེ་སློོབ་གིླིང་གི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

སོྒོམ་པ་བཀྲ་ཤེིསེ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། བུད་མིེད་ཚོོས་རིབ་བྱུང་བཙུན་པའི་ིསྡོོམི་པ་གཏོོང་དུ་བཅུག་ན་ཉེས་པ་
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ག་ཚོདོ་ཡིདོ། 

ལན། བུད་མིདེ་ཚོསོ་བཙོན་ཤུགས་དང་གཡི་ོཐེབས་གང་རུང་གསི་བཙུན་པའི་ི

སྡོོམི་པ་གཏོོང་དུ་བཅུག་པ་དང༌། ད་ེབཞིིན་དུ་སྐྱོེས་པ་ཚོོས་བཙུན་མིའི་ིསྡོོམི་པ་གཏོོང་

དུ་བཅུག་པ་གཉསི་ཉསེ་པ་ཆོ་ེཆུང་དང་སྡོགི་པ་ཡིང་ལྩིའིི་ིཆོ་ནས་གཅིགི་འིདྲ་ཡིནི་པའི་ི

ཐེད་ལ། སྐྱོབས་རྗེ་ེཀིརྟོ་ིརིིན་པ་ོཆོ་ེམིཆོོག་གིས་འིབྲེལ་ཡིོད་ཞིིང་འིབྲོག་མིང་ཚོོགས་

དཀྱུས་མི་རྣམིས་ལ་ག་ོསློ་བའིི་ཚུལ་དུ་གནང་བའིི་བསློབ་བྱ《 ཉམིས་མྱོོང་རྒན་པོའི་ི

བསློབ་བྱ་ས་ོགཉསི》  ཞིསེ་བྱ་བརི། གྲྭ་བ་དང་བཙུན་མི་རྫོགོ་མིཁན་གྱི་ིཁྱིམིི་པ་ཕོ་ོམི་ོན་ི

སྨད་ཚོོང་མི་དང་ཁྱིད་མིེད་པའི་ིཆོེས་བཙོོག་གྲིབ་ཅིན་ཡིིན། གྲྭ་བ་དང་བཙུན་མི་རྫོོག་

མིཁན་ཞིེས་པའི་ིམིིང་ཆོད་ངན་པ་ཅིན་གྱི་ིཁྱིིམི་པ་ཕོ་ོམི་ོད་ེཚོོའི་ིསྤྱིོད་ལམི་ན་ིཆོེས་ཐེ་

ཞིན་གྱི་ིའིཆོལ་སྤྱིོད་ཅིིག་ཏུ་བརྩོ་ིསྲིོལ་ཡིོད་པས་གྲྭ་བ་ལོག་པ་དང་རྫོོག་པ་གཉིས་ཀ་

ཡི་རིབས་སྤྱིོད་བཟང་ཅིན་གྱི་ིའིཇིིག་རྟོེན་མི་ིལུགས་དང་མི་ིམིཐུན་པའི་ིཕོ་ོམིོའི་ིའིབྲེལ་

བ་སྟེ་ེལགོ་གཡིམེི་སྡུག་ཤེསོ་ཡིནི་པས་སྡོགི་པ་ལྩི།ི མི་ིཐེགོ་གསརི་རྙིངི་བརྗེསེ་དུས་ན་

གཞིོན་ཁག་ཅིིག་གིས་མི་ཤེེས་པའི་ིདབང་གིས་སྤྱིོད་པ་ངན་པ་ད་ེའིདྲརི་འིཇུག་པའིང་

ཡིོད་སྲིིད་པས། ཁྱིིམི་པ་ཕོ་ོམི་ོཡི་རིབས་ཤེིག་ཡིིན་ན་གྲྭ་བ་དང་བཙུན་མི་རྫོོག་པའི་ི

འིཆོལ་སྤྱིོད་ངན་པ་འིད་ིའིདྲ་ནམི་ཡིང་བྱེད་མི་ིརུང་ཞིེས་མི་ིསྐྱོ་ཕོ་ོམི་ོརྒན་པ་ཚོོས་ཁ་ཏོ་

བསློབ་བྱ་ཡིང་ཡིང་བྱས་ཏོ་ེཤེེས་པརི་བྱེད་དགོས་པའི་ིའིགན་ཡིོད། ཅིེས་ཁ་གསལ་

ཞིངི་ག་ོསློ་བརི་གསུངས་ཡིདོ། 



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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མཚ་ོསྔོོན་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་དགེ་རྒན་ཆེེན་མོ་ 

བུ་བཞིི་བསེམ་པའིི་དོན་གྲུབ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། སྐྱོེས་མི་ཞིིག་གིས་བློ་ལོག་དང་གྲྭ་ལོག་རིང་གི་ཁྱི་ོག་བྱས་ན་ཉེས་པ་

ཡིདོ་དམི། 

ལན། ལ་ོརྒྱུས་ཐེགོ་གྲྭ་བ་དང་བློ་མིའི་ིཆུང་མི་བྱདེ་པ་ད་ེསྔནོ་མིཁའི་འིགྲ་ོཡི་ེཤེསེ་

མིཚོ་ོརྒྱལ་དང༌། ཕྱོིས་སུ་བཅིིངས་འིགྲོལ་རྗེེས་སུ་བོད་ཀྱི་ིབློ་ཆོེན་རྣམིས་ཀྱིིས་ཆུང་མི་

བློངས་པས། ད་ལྟའིང་སྤྲུལ་སྐུ་གང་མིང་ཞིགི་གསི་ཆུང་མི་ལནེ་བཞིནི་ཡིདོ། དའེི་ིསྐརོི་

ལ་སྔོན་ཆོད་རིིག་མི་བཞིེས་པ་ཞིེས་ཡིག་བརྗེོད་མིང་བ་ོབྱས་ཡིོད་ལ། ད་ལྟའིང་རིིག་

མི་བཞིསེ་བཞིནི་པའི་ིསྤྲུལ་སྐུ་དང་རིགི་མི་གཉསི་ཀརི་དམིའི་འིབབ་བྱདེ་མིཁན་ཧོ་ཅིང་

ཉུང༌། ཁྱིད་པརི་དུ་རིིག་མི་དེ་དག་ལ་མིཚོོན་ན། སངས་རྒྱས་བསྟེན་པརི་གཏོོརི་

བརློག་བྱེད་མིཁན་དུ་ངོས་མི་ིའིཛིིན་ཏོེ། བསྟེན་པའི་ིཞིབས་འིདྲེན་ད་ེབློ་སྤྲུལ་ད་ེདག་

ཡིིན་པ་ལས་ཆུང་མི་ད་ེདག་ལ་ཉེས་པ་མི་ིའིབེབས། གཞིན་དུ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི

ཆོོས་ཁྲོིམིས་དེའིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིབཅིའི་ཁྲོིམིས་ཇི་ིབཞིིན་འིཛིིན་བཟུང་གསོད་གསུམི་

ལྟ་བུའི་ིཁྲོིམིས་མི་ཡིིན་པས། སྡོོམི་པ་ཤེོརི་བ་དེའིང་མི་ིཆོོས་ལས་འིགལ་བ་ལྟ་བུའི་ི

ཉསེ་པའི་ིསེམིས་མིདེ། 
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ནུབ་བྱེང་མི་རིགསེ་སློོབ་ཆེེན་གྱིི་འིབུམ་རམསེ་པ་ 

ཨ་རྡོོར་ལགསེ། 

དིྲ་བ། དེང་གི་སློོབ་གྲྭ་ཆོེན་མིོརི་བུ་མིོ་ཚོོས་གོན་པ་དང་སྐྲའིི་མིདོག་སོགས་

མིཛིེས་བཟ་ོབྱེད་ཚུལ་སོགས་ཕོ་རིོལ་བོརི་བག་ཆོགས་འིཇིོག་པརི་ཡིིད་གཟབ་ཡིོད་

པ་གང་མིང་ཡིནི། དནོ་དངསོ་སུ་གཞིན་ཞིགི་ག་ིམིགི་དབང་འིགུགས་ཕྱོིརི་རིང་ཉདི་ལ་

མིཛིསེ་བཟ་ོསྣ་ཚོགོས་བྱདེ་ཀྱིནི་པརི་ཁྱིདེ་ལ་བསམི་ཚུལ་གང་འིདྲ་ཡིདོ། 

ལན། རིང་ཉིད་ཀྱིི་ལུས་དང་གྱིོན་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ཏོེ་མིི་གཞིན་གྱིི་མིིག་

ལམི་ལ་ཡིག་པ་ཞིིག་ཏུ་འིདོད་པ་ན་ིབུད་མིེད་ཁ་ོནའི་ིགཤེིས་ཀ་ཞིིག་མིིན་ལ། ད་ེན་ི

འིགྲ་ོབ་མིའིི་ིརིགིས་ཡིདོ་ཚོད་ཀྱི་ིསམེིས་ཁམིས་ལས་བྱུང་བའི་ིའིདདོ་པ་སྐངོ་ཐེབས་ཀྱི་ི

རིིགས་ཤེིག་ཏུ་གཏོོགས་པརི་འིདོད། ནུབ་ཕྱོོགས་པ་རྣམིས་ཀྱི་ིགཞུང་ལུགས་ལས་

བཤེད་པའིི“མི་ིན་ིའིདོད་པ་འིཚོོལ་བའི་ིསྲིོག་ཆོགས་ཤེིག་དང༌། འིཚོ་ོབའིང་འིདོད་པ་

འིཚོོལ་བའི་ིབརྒྱུད་རིིམི་ཡིིན”ཞིེས་པ་བཞིིན། བུད་མིེད་སློོབ་ཆོེན་པ་ཚོོས་ཀྱིང་རིང་

ཉདི“ཡིདི་དུ་འིངོ་བ་དང་གཞིན་གྱི་ིཡིདི་དབང་འིགུགས་ཕྱོརིི”རིང་ཉདི་ལ་མིཛིསེ་ཆོས་

ཀྱིསི་སྤྲས་པརི་མི་ིའིགྲགི་པ་ཅི་ིཡིང་མི་ིའིདུག་སྙམི། ཡིནི་ནའིང༌། སློབོ་ཆོེན་བུ་མི་ོམིང་

ཆོ་ེབ་ན་ིཆོདེ་ལས་མིཛིསེ་མིའི་ིའིཁྲོབ་སྟེནོ་པ་མིནི་པས་ན། ད་ེཁ་ོནའི་ིཕྱོརིི་ཏུ་དུས་ཚོདོ་

དང་རྒྱུ་ནོམི་ཡིོད་ཚོད་ཟད་པརི་གཏོོང་བ་ན་ིརྩོ་བ་བོརི་ནས་ཡིལ་ག་འིཛིིན་པའི་ིདཔ་ེ

ཡིནི་ན།ོ །
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བུད་མེད་ལོ་ཙཱ་བ་འོིད་ཟེར་འིཚ་ོལགསེ། 

དིྲ་བ། ང་ཚོོའིི་ཕོ་ཡུལ་དུ་སྐྱོེས་མི་ཚོ་ོམིི་རིིགས་གཞིན་པརི་གཉེན་སྒྲོིག་པའིི་

སྣང་ཚུལ་ཇི་ེམིང་དུ་འིགྲ་ོབཞིནི་པརི་ཁྱིདོ་ལ་བསམི་ཚུལ་ཅི་ིའིདྲ་ཡིདོ། 

ལན། འིད་ིའིདྲའི་ིགནས་ཚུལ་ད་ེའིབྲགོ་ཁུལ་ན་ཤེནི་ཏུ་ཉུང་ག་ིགཙོ་ོབ་ོལས་བྱདེ་

པའི་ིཁྲོོད་ན་གནས་ཚུལ་འིད་ིཅུང་མིང་གིང་རིང་ཉིད་ཀྱིིས་བལྟས་ན། བུད་མིེད་ད་ེདག་

ག་ིསྣང་ངརོི་མི་ིརིགིས་གཞིན་དག་ག་ིསྐྱོེས་པ་ཚོ་ོདང༌། ལྷག་པརི་དུ་རྒྱ་རིགིས་སྐྱོེས་པ་

ཚོ་ོཆུང་མིའི་ིསྟེེང་ལ་གཤེིས་ཀ་འིཇིམི་པ་དང༌། ཁྱིམིི་ལས་ལ་བྱང་བ་སོགས་ཡིིན་པརི་

འིདོད་ནས་ཁ་ོཚོ་ོདང་གཉནེ་སྒྲོིག་བྱདེ་པ་དང༌། ཡིང་ཁ་ཤེས་ཤེགི་ན་ིགྲངོ་ཁྱིེརི་གྱི་ིའིཚོ་ོ

བ་ལ་དུང་བའིི་དབང་གིས་མིི་རིིགས་གཞིན་པའིི་སྐྱོེས་པ་ཚོོ་དང་གཉེན་སྒྲོིག་བྱེད་

མིཁན་ཅུང་མིང་བརི་སྙམི། གང་ལྟརི་ཀྱིང་ངས་བསམི་ན། ཆོོས་ལུགས་དང་ལ་ོརྒྱུས། 

འིདུ་ཤེེས་དང་རིིག་གནས། སྐད་རིིགས་དང་གོམིས་སྲིོལ་སོགས་མི་ིགཅིིག་པའི་ིམི་ི

རིིགས་གཞིན་དག་ག་ིསྐྱོེས་པ་ཞིིག་དང་མིཉམི་དུ་མི་ིཚོ་ེཧྲིིལ་བོའི་ིའིཚོ་ོབ་རིོལ་རྒྱུ་ད་ེན་ི

ཧོ་ཅིང་དཀའི་ཁག་ཆོ་ེབ་ཞིགི་ཡིནི་ལ། ལྷག་པརི་དུ་བདོ་མི་ིརིགིས་ཀྱི་ིརྗེསེ་རིབས་པའི་ི

མི་ིགཤེིས་དང་མི་ིགྲངས་གང་ག་ིཐེད་ནས་ཀྱིང་གནོད་པ་ཚོབས་ཆོེན་འིབྱུང་བའི་ིརྒྱུ་

རྐྱེནེ་ཞིགི་ཡིནི་པས། ཁ་བའི་ིལྗོངོས་ཀྱི་ིརིགི་བཟང་མི་ཚོསོ་རིང་ཉདི་ཀྱི་ིམི་ིཚོ་ེཧྲིལི་བའོི་ི

ཕུགས་འིདུན་བཅིོལ་སའི་ིཁྱིིམི་གཞིིས་གསརི་བ་ཞིིག་མི་བསྐྲུན་སྔོན་ལ། བློ་ོརྩོ་ེཉ་ིཤུ་

རྩོ་གཅིགི་དང་བསམི་བློ་ོབཞི་ིགསུམི་བཅུ་གཉསི་གཏོངོ་རྒྱུ་ན་ིཧོ་ཅིང་གལ་ཆོེའི།ོ །
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ཀླུ་ཚང་དགོན་པའིི་དགེ་བཤེེསེ་ཆེེན་མོ་ཨ་ཁུ་རྒྱ་གོྲོལ་ལགསེ། 

དིྲ་བ། བདོ་མིའོི་ིམིངི་འིབྲ་ིཚུལ་གྱི་ིའི་འིཚོ་ོདང་མི་མིཚོ་ོགཉསི་ལ་ཁྱིད་པརི་ཡིདོ་

དམི། 

ལན། ཁྱིད་པརི་ཆོེན་པ་ོཡིོད་ད།ེ མི་མིཚོ་ོན་ིཨ་མིདོའི་ིབུད་མིེད་ཀྱི་ིམིིང་ག་ིགྲུབ་

ཆོའི་ིགཙོ་ོབ་ོཞིིག་རིེད། ད་ལྟ་ཨ་མིདོའི་ིབུད་མིེད་ཀྱི་ིམིིང་མིཐེའི་ིམིཚོ་ོད་ེའི་འིཚོ་ོའིབྲ་ིབ་

ཇི་ེམིང་དུ་འིགྲ་ོབཞིནི་ཡིདོ་ལ། ལ་ལས་ཞིབི་དུ་བསམི་ཁུལ་གྱིསི་ལ་ལརི་མི་མིཚོ་ོདང་

ལ་ལརི་འི་འིཚོ་ོའིབྲ་ིབཞིནི་ཡིདོ། སྤྱིརིི་ན་མི་ིཞིགི་ག་ིམིངི་ན་ིད་ེའིདྲ་གལ་ཆོནེ་ཞིགི་མིནི་

ན་ཡིང༌། མིཚོ་ོཞིསེ་པ་འིད་ིན་ིབདོ་ཀྱི་ིགྲུབ་ཆོ་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་ཡིནི་ལ། མི་ིཞིགི་ལ་མིཚོནོ་

ན་རིང་ག་ིམིིང་ཡིང་འིབྲ་ིམི་ཤེེས་ན་ད་ེལས་ལྷག་པའི་ིང་ོཚོ་ཆོེན་པ་ོཞིིག་མིེད། ད་ེབས་

བོད་ཀྱིི་མིིང་གི་གྲུབ་ཆོ་འིདི་ལ་ཞིིབ་ཏུ་བསམི་བློོ་བཏོང་ན་བོད་ཀྱིི་མིིའིི་མིིང་གི་རིིག་

གནས་ཆོ་ཇི་ེཚོང་དུ་འིགྲ་ོབརི་སྐུལ་འིདེད་ཀྱི་ིསློད་དུ་མིཚོ་ོཞིེས་པ་འིདིརི་འི་འིཚོ་ོའིབྲ་ི

དགོས་སམི། མི་མིཚོ་ོའིབྲ་ིདགོས་པའི་ིཚུལ་ལ་ཅུད་ཟད་བཤེད་ན། དེང་སང་ལ་ལས་

བུད་མིེད་ཀྱི་ིམིིང་ག་ིནང་དོན་ལ་བསམི་ཁུལ་གྱིིས་ལྷ་མི་ོམིཚོ་ོལྟ་བུ་ན་ིལྷ་མི་ོལ་བརྟོེན་

ནས་འིཚོ་ོབའི་ིདོན་ཡིིན་པས་འི་འིཚོ་ོའིབྲ་ིདགོས་ཟེརི་བ་དང༌། ལ་ལས་བུད་མིེད་ན་ི

བོད་ཀྱི་ིའིཚོ་ོབའི་ིབདག་མི་ོཡིིན་པས་འི་འིཚོ་ོའིབྲ་ིདགོས་ཟེརི་ལ། ལ་ལས་དུང་མིཚོ་ོ

དང་གཡུ་མིཚོ་ོལྟ་བུ་མི་མིཚོ་ོདང༌། ལྷ་མི་ོམིཚོ་ོདང་སྒྲོོལ་མི་མིཚོ་ོལྟ་བུརི་སྒྲོོལ་མི་དང་

ལྷ་མིོ་ལ་བརྟོེན་ནས་འིཚོོ་བ་རིོལ་བ་ཡིིན་པས་འི་འིཚོོ་འིབྲི་དགོས་ཞིེས་འི་འིཚོོ་འིབྲི་

བཞིིན་ཡིོད། སྔ་མི་ཀན་ལྷོའི་ིཕྱོོགས་སུ་ཁྱིབ་ཆོ་ེལ《  ཟླ་ཟེརི》  རྩོོམི་སྒྲོིག་ཁང་གིས་

ཡིོངས་ཁྱིབ་དུ་འི་འིཚོོ་སྤྱིད་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུང་བརི་མིངོན། ཕྱོི་མི་ནི་མིཚོོ་སྔོན་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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ཕྱོོགས་ན་དརི་ཁྱིབ་དུ་འིགྲ་ོབཞིིན་ཡིོད། ཡིང་སྐོརི་ཞིིག་གིས་བུད་མིེད་ཀྱི་ིམིིང་དག་

མིཐེའི་གཅིིག་ཏུ་མི་མིཚོ་ོའིབྲ་ིབཞིིན་འིདུགམིཚོ་ོདང་འིཚོ་ོཞིེས་པའི་ིཐེ་སྙད་འིད་ིགཉིས་

ལ་ངས་ད་སྔ་དག་ཡིགི་མིང་བ་ོལ་བལྟས་མིདོ། ཚོགི་མིཛིདོ་དག་ན་འིདའིི་ིསྐོརི་ཅི་ིཡིང་

བཤེད་མི་ིའིདུགཐེ་ན་མིཚོ་ོའིམི་འིཚོ་ོཞིེས་པ་མིིའི་ིམིིང་ལ་འིཇུག་པ་ཡིང་གསལ་བོརི་

བཤེད་མིེད། བོད་ཀྱི་ིམིིའི་ིམིིང་ལ་ཞིིབ་འིཇུག་བྱས་པའི་ིཆོེད་རྩོོམི་དག་ལ་བལྟོས་མིོད། 

འི་འིཚོ་ོདང་མི་མིཚོ་ོའིབྲ་ིདགོས་པའི་ིསྐོརི་ཅི་ིཡིང་བརྗེོད་མི་ིའིདུགཡིིན་ན་ཡིང༌། 《 རྒྱ་

བོད་ཀྱི་ིམིིའི་ིམིིང་མིཛིོད》 ལས། ལ་ལརི་འི་འིཚོ་ོདང་ལ་ལརི་མི་མིཚོ་ོབྲིས་ཁུལ་བྱས་

ཡིདོ་མིདོ། ད་ེདག་ག་ིགནད་ལ་འིགྲལེ་ན་ཅི་ིཡིང་བྱས་མིེད། ད་ེབཞིནི《 བདོ་ལྗོངོས་ཞིབི་

འིཇུག》 སོགས་ཀྱིིས་རྩོོམི་པ་བོས་འི་འིཚོ་ོབྲིས་ན་འི་འིཚོ་ོདང་མི་མིཚོ་ོབྲིས་ཡིོད་ན་མི་

མིཚོ་ོའིབྲི་བ་ལས་རིང་ལུགས་ཀྱིི་གཏོད་ས་ོཅིི་ཡིང་མིེད་པས་དེབ་གཅིིག་ཏུ་ཡིང་འི་

འིཚོོ་དང་མི་མིཚོོ་གཉིས་ཀ་བྲིས་འིདུགགལ་ཏོེ་འིདོད་ཚུལ་སྔ་མི་གཉིས་ཀྱིིས་ལྷ་མིོ་

བརྟོེན་ནས་འིཚོ་ོབའི་ིདོན་དུ་ལྷ་མི་ོའིཚོ་ོདང་སྒྲོོལ་མི་འིཚོ་ོཞིེས་འིགྲེལ་ལ། ད་ེལྟརི་ན་ལྷ་

མི་ོམིཚོ་ོམི་ོདང༌། སྒྲོལོ་མི་མིཚོ་ོམི་ོལ་ཇི་ིལྟརི་འིགྲལེ་ལམི། གལ་ཏོ་ེལྷ་མི་ོམིཚོ་ོདང་སྒྲོོལ་

མི་མིཚོ་ོལ་འིཚོ་ོའིབྲ་ིདགོས་ན་ལྷ་མི་ོམིཚོ་ོམི་ོདང༌། སྒྲོོལ་མི་མིཚོ་ོམི་ོགཉིས་ལ་འི་འིཚོ་ོ

འིབྲ་ིདགོས་ཏོ་ེལྷ་མི་ོམིཚོ་ོན་ིལྷ་མི་ོམིཚོ་ོམིོའི་ིམིིང་བསྡུས་པ་ཡིིན་ལ། སྒྲོོལ་མི་མིཚོ་ོན་ི

སྒྲོོལ་མི་མིཚོ་ོམིོའི་ིམིིང་བསྡུས་པ་ཡིིན་པས་ས།ོ །ད་ེབཞིིན་ཡི་ེཤེེས་མིཚོ་ོདང་ཡི་ེཤེེས་

མིཚོ་ོམི།ོ སྒྲོོལ་མིཚོ།ོ སྒྲོོལ་མི་མིཚོ་ོདང་སྒྲོོལ་མི་མིཚོ་ོམི།ོ སྒྲོོལ་མི་ལྷ་མིཚོ།ོ རྟོ་མིགྲིན་

མིཚོ་ོདང་རྟོ་མིགྲནི་མིཚོ་ོམི།ོ ལྷ་མི་ོམིཚོ་ོདང་ལྷ་མི་ོམིཚོ་ོམི།ོ ལྷ་མིཚོ།ོ གདུགས་དཀརི་

མིཚོ་ོདང་གདུགས་དཀརི་མིཚོ་ོམི།ོ དཀརི་མི་ོམིཚོ་ོདང་དཀརི་མིཚོ་ོསགོས་ཀྱི་ིམིཚོ་ོམི་ོ
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

ད་ེདག་ལ་འིགྲེལ་ཇི་ིལྟརི་བྱེད་དམི། གནད་འིད་ིལ་ཅི་ིབཤེད་གཏོོལ་མིེད་དུ་གྱུརི་པའི་ི

དབང་གསི་ལ་ལས་མིངི་ག་ིདནོ་ལ་བདོ་ཀྱི་ིབུད་མིདེ་ན་ིའི་འིཚོ་ོའིབྲ་ིདགསོ་པ་འིཚོ་ོབའི་ི

བདག་མིོ་ཡིིན་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཡིིན་པརི་སྔོན་མིེད་ཀྱིི་རྫུན་ཆོེན་པོ་ཞིིག་བཤེད་ནས་

བུད་མིདེ་ཀྱི་ིམིངི་མིཐེརི་མིཐེའི་གཅིགི་ཏུ་འི་འིཚོ་ོའིབྲ་ིབ་དང༌། ད་ེནས་ཀྱིང་ཐེལ་ཆོ་ེནས་

མིཚོ་ོམི་ོདང་དུང་མིཚོ།ོ གཡུ་མིཚོ་ོལྟ་བུ་ལ་ཡིང་འིཚོ་ོམི་ོདང་དུང་འིཚོ།ོ གཡུ་འིཚོ་ོཞིསེ་

འི་འིཚོ་ོའིབྲ་ིབ་ལྟ་བུ་ཉ་དང་ཉུང་མི་བསྲིེས་པ་མི་ཟད་རྫོོབ་ལས་ཀྱིང་རྫོོབ་ཏུ་བཏོང་བ་

ལས་མིདེ་ད།ོ །ཁྱིདེ་ཀྱིསི་ད་དུང་ཡི་ེཤེསེ་མིཚོ་ོདང་ཡི་ེཤེསེ་མིཚོ་ོམི།ོ སྒྲོལོ་མི་མིཚོ་ོདང་

སྒྲོོལ་མི་མིཚོ་ོམི།ོ སྒྲོོལ་མི་ལྷ་མིཚོ།ོ རྟོ་མིགྲིན་མིཚོ་ོདང་རྟོ་མིགྲིན་མིཚོ་ོམི།ོ ལྷ་མི་ོམིཚོ་ོ

དང་ལྷ་མི་ོམིཚོ་ོམི།ོ ལྷ་མིཚོ།ོ གདུགས་དཀརི་མིཚོ་ོསགོས་ལ་འི་འིཚོ་ོལས་མིཚོ་ོགཏོན་

ནས་མི་ིའིབྲ་ིཞིེས་ད་དུང་ཨུ་ཚུགས་བྱེད་ན་འི་ོན་ཁྱིེད་ཀྱིིས་ལྷ་མི་ོརྒྱ་མིཚོ་ོདང༌། སྒྲོོལ་

མི་རྒྱ་མིཚོོ། རྟོ་མིགྲིན་རྒྱ་མིཚོོ། གདུགས་དཀརི་རྒྱ་མིཚོོ། བསྟེན་འིཛིིན་རྒྱ་མིཚོ་ོ

སོགས་ལའིང་འི་འིཚོོ་འིབྲི་དགོས་པ་ཡིིན་ནམི། དེའིི་གནད་ཀྱིང་རྒྱ་མིཚོོའིམི་མིཚོོ་

ཞིེས་པས་མི་ོམིཚོོན་པས་མིིན་ན་གནད་གཞིན་གང་ཞིིག་ཡིིན་ནམི། ང་ཚོོའི་ིབོད་ཀྱི་ི

མིིའི་ིམིིང་ག་ིརིིག་གནས་ཟེརི་ན་ཡིང་འིདྲ། གོམིས་སྲིོལ་ཞིེས་བརྗེོད་ན་ཡིང་ཆོོག་ཏོེ། 

དཔེརི་ན་རྟོ་མིགྲིན་སྐྱོིད་དང་རྟོ་མིགྲིན་སྐྱོབས། གདུགས་དཀརི་སྐྱོིད་དང་གདུགས་

དཀརི་སྐྱོབས། ལྷ་མི་ོསྐྱོདི་དང་ལྷ་མི་ོསྐྱོབས། སྒྲོལོ་དཀརི་སྐྱོདི་དང་སྒྲོལོ་དཀརི་སྐྱོབས་

ལྟ་བུ་སྐྱོདི་ན་ིབུད་མིདེ་ཀྱི་ིམིངི་དང་སྐྱོབས་ཀྱིསི་སྐྱོསེ་པ་མིཚོནོ་པ་བཞིནི། བུད་མིདེ་ཀྱི་ི

མིིང་མིཐེརི་མིཚོ་ོའིབྲ་ིདགོས་ལ་སྐྱོེས་པའི་ིམིིང་མིཐེརི་རྒྱ་མིཚོ་ོཞིེས་འིབྲ་ིདགོས། ད་ེན་ི

དཔ་ེགསལ་བ་ོའིད་ིལས་ཤེསེ་དགསོ་ཏོ།ེ རྒྱ་མིཚོ་ོཞིསེ་པ་ཕོ་ོདང༌། ད་ེཟླས་དྲངས་ནས་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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མིཚོ་ོམི་ོཞིེས་པས་མི་ོམིཚོོན་པས་ཏོ།ེ སྒྲོོལ་མི་མིཚོ་ོདང་སྒྲོོལ་མི་རྒྱ་མིཚོ།ོ ལྷ་མི་ོམིཚོ་ོ

དང་ལྷ་མི་ོརྒྱ་མིཚོ།ོ ཡི་ེཤེསེ་རྒྱ་མིཚོ།ོ རྟོ་མིགྲནི་མིཚོ་ོདང་རྟོ་མིགྲིན་རྒྱ་མིཚོ།ོ གདུགས་

དཀརི་མིཚོོ་དང་གདུགས་དཀརི་རྒྱ་མིཚོོ། བསོད་ནམིས་མིཚོོ་དང་བསོད་ནམིས་

མིཚོ་ོམི།ོ བསདོ་ནམིས་རྒྱ་མིཚོ།ོ བཀྲེ་ཤེསི་མིཚོ་ོདང་བཀྲེ་ཤེསི་མིཚོ་ོམི།ོ བཀྲེ་ཤེསི་རྒྱ་

མིཚོ་ོསོགས་བསྡུརི་ན་ཤེིན་ཏུ་གསལ་བས་མིང་བ་ོཞིིག་བརྗེོད་དོན་མི་ིའིདུགད་ེབཞིིན་

སྔོན་མིཁས་པ་དག་ག་ིགཞུང་ཀུན་ལས། མིཁའི་འིགྲ་ོཡི་ེཤེེས་མིཚོ་ོརྒྱལ་ཞིེས་མིཚོ་ོ

འིབྲི་བ་ལ་གཅིིག་མིཐུན་ཡིིན་ལ། འིགོས་ལོ་གཞིོན་ནུ་དཔལ་གྱིི་དེབ་ཐེེརི་སྔོན་པོ་

ལས། ཡུམི་ཇི་ོཟ་ིབཟའི་བཀྲེ་ཤེིས་མིཚོ་ོདང༌། ཀློོང་ཆོེན་རིབ་འིབྱམིས་པས་ཀློོང་ཆོེན་

ཆོོས་འིབྱུང་ལས། མི་ག་ིབཟའི་རིིན་ཆོེན་མིཚོ་ོདང༌། ཤེེལ་དཀརི་བཟའི་རྡ་ོརྗེ་ེམིཚོ་ོ

སོགས་དང༌། ཀུན་མིཁྱིེན་འིཇིིགས་མིེད་དབང་བོས་ཅི་ོནེའི་ིབསྟེན་འིགྱུརི་གྱི་ིདཀརི་

ཆོག་ལས། བཙུན་མི་ོདམི་པ་རྣམི་རྒྱལ་མིཚོོ། དཔོན་མི་ོབློ་ོབཟང་མིཚོོ། གླིིང་བཟའི་

མིཁའི་འིགྲ་ོམིཚོ།ོ རྡ་ོརྗེ་ེམིཚོ་ོསོགས་དང༌། ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་ིཡིོན་ཏོན་མིཛིོད་ལས། ཇི་ོམི་ོ

སྨན་མི་ོདུང་མིཚོ་ོརིས་པ་ཆོ་ེཞིེས་དང༌། གུང་ཐེང་བསྟེན་པའི་ིསྒྲོོན་མིེས་ཐུའུ་བཀྭན་

རྣམི་ཐེརི་ལས། རི་ིབཟའི་ཆོསོ་མིཚོ་ོསྐྱོདི་སགོས་དང༌། བྲག་དགནོ་བསྟེན་པ་རིབ་རྒྱས་

ཀྱིིས་མིད་ོསྨད་ཆོོས་འིབྱུང་ལས། གཞིན་ཕོན་ཆོོས་མིཚོ་ོདང༌། ཨ་རིིག་གཡིས་ཆོེན་

བཟའི་སྐྱོིད་མིཚོོ། ཡུམི་སྒྲོོལ་མི་མིཚོ་ོསོགས་དང༌། རྗེ་ེདམུ་དག་ེབསམི་གཏོན་གྱིིས། 

ཡུམི་བསོད་ནམིས་མིཚོ་ོདང༌། ཡུམི་སྟེག་ལ་མིཚོ་ོསོགས་སྔོན་བྱོན་མིཁས་པ་ཚོད་

ལྡན་འིད་ིདག་གིས་མི་མིཚོ་ོཁ་ོན་བྲིས་ཡིོད་པ་འིད་ིན་ིབློ་ོལྡན་དག་གིབློ་ོགྲོས་ཀྱི་ིསྒྲོོན་མི་ེ

སྦརི་བའི་ིམི་ེསྟེག་འིབའི་ཞིགི་ལགས་ས།ོ །
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མགོོན་པོོ་སྐྱིིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་སིྒྲིགོ་བྱས།

དེ་བས་དེང་སང་འིཚོོ་འིབྲི་བ་ནི་བོད་ཀྱིི་སྲིོལ་དང་མིི་མིཐུན་ལ་མིཁས་པའིི་

གཞུང་དང་འིགལ་བའི་ིརིང་བཟ་ོདང༌། མི་དག་རྒྱུན་འིབྱམིས་སུ་སོང་བའི་ིནོརི་འིཁྲུལ་

གྱི་ིའིབྲ་ིསྟེངས་ཤེིག་ཡིིན་པས་ཡི་རིབས་བློ་ོལྡན་དག་གིས་ནོརི་བ་ལ་ནོརི་བརི་མིཐེོང་

བ་ན་ིཤེིན་ཏུ་གལ་ཆོེ། སྔོན་བྱོན་མིཁས་པའི་ིགསུང་ན་སྐྱོེས་པའི་ིམིིང་མིཐེརི་རྒྱ་མིཚོ་ོ

ཞིསེ་པ་བྱུང་ན་མི་མིཚོ་ོམིཚོ་ོརྐྱེང་བྱུང་ན་བུད་མིདེ་ཀྱི་ིམིངི་དང་ཁྱིད་འིབྱདེ་པའི་ིཕྱོརིི་ཏུ་

སྐྱོེས་པ་ལ་འི་འིཚོ་ོདང་བུད་མིེད་ཀྱི་ིམིིང་མིཐེརི་མིཚོ་ོབྲིས་ཡིོད་ད།ེ དཔེརི་ན། ལྷ་ཐེ་ོཐེ་ོ

རིིའི་ིརིིང་ལ་བོད་དུ་བྱོན་པའི་ིསློོབ་དཔོན་བློ་ོབསམི་འིཚོོ། རྣལ་འིབྱོརི་སྤྱིོད་པའི་ིདབུ་

མིའི་ིསྲིོལ་འིབྱེད་སློོབ་དཔོན་ཞི་ིབ་འིཚོ་ོདང༌། འིཇིམི་དཔལ་མིཚོན་བརྗེོད་ཀྱི་ིའིགྲེལ་བ་

རྩོམོི་མིཁན་སློབོ་དཔནོ་ལགེས་འིཚོ།ོ ལ་ོཙཱ་བ་རིནི་ཆོནེ་འིཚོ་ོལྟ་བུ་སྟེ་ེསྔནོ་བྱནོ་མིཁས་

པ་དག་གསི་སྐྱོསེ་པའི་ིམིངི་མིཐེརི་འི་འིཚོ་ོཁ་ོན་འིབྲ་ིབ་དང༌། མིཁའི་འིགྲ་ོཡི་ེཤེེས་མིཚོ་ོ

རྒྱལ་དང་འི་མི་ོམིཚོ་ོསོགས་བུད་མིེད་ཀྱི་ིམིིང་མིཐེརི་མིཚོ་ོའིབྲ་ིབཞིིན་ཡིོད་པ་གོང་དུ་

བརྗེདོ་པས་ས།ོ །ད་ེབཞིནི་གངས་འིཚོ་ོཟརེི་དུས་སྐྱོསེ་པའི་ིམིངི་དང༌། གངས་མིཚོ་ོཟེརི་

དུས་སྐྱོསེ་མིའི་ིམིངི་ཡིནི་པའི་ིགནད་ཀ་འིད་ིགསལ་བརོི་ཤེསེ་དགསོ་ས།ོ །ཡིང་ད་ལྟའི་ི

མིཁས་པ་ལ་ལས་གནད་དེརི་བརྩོ་ིའིཇིོག་ཅི་ིཡིང་མིེད་པརི་བློ་ོབསམི་འིཚོ་ོདང༌། སློོབ་

དཔནོ་ཞི་ིབ་འིཚོ།ོ སློབོ་དཔོན་ལགེས་འིཚོ།ོ ལ་ོཙཱ་བ་རིནི་ཆོནེ་འིཚོ་ོསགོས་ལ་ཡིང་བློ་ོ

བསམི་མིཚོ།ོ སློོབ་དཔོན་ཞི་ིབ་མིཚོ།ོ སློོབ་དཔོན་དཔ་ེམིེད་མིཚོ།ོ ལ་ོཙཱ་བ་རིིན་ཆོེན་

མིཚོ་ོསོགས་འིབྲ་ིབ་ན་ིདཔའི་ཐེལ་ཆོ་ེབའི།ོ །གོང་ག་ིརྒྱུ་མིཚོན་ད་ེདག་ལས་བལྟས་ན་

སྐྱོེས་པའི་ིམིིང་མིཐེརི་འི་འིཚོ་ོདང་བུད་མིེད་ཀྱི་ིམིིང་མིཐེརི་མི་མིཚོ་ོའིབྲ་ིབ་ན་ིསྔོན་བྱོན་

མིཁས་པའི་ིགསུང་དང་མིཐུན་ལ། བདོ་ཀྱི་ིགོམིས་སྲིལོ་དང་ཡིང་མིཐུན་ཏོ།ེ མིཚོ་ོདང་



བོོད་མོོའིི་དོགས་གཞིི་དང་ཐུན་མོོང་གི་ལྟ་ཚུལ།
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མིཚོ་ོམི་ོཞིེས་པས་མི་ོམིཚོོན་ལ། རྒྱ་མིཚོ་ོཞིེས་པས་ཕོ་ོམིཚོོན་པ་ན་ིབོད་སྐད་ཀྱི་ིཐུན་

མིངོ་མི་ཡིནི་པའི་ིཁྱིད་ཆོསོ་འིབའི་ཞིགི་ལགས་ས།ོ །
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མོཇུག་བྱང༌། 

《  བདོ་མིའོི་ིདགོས་གཞི་ིདང་ཐུན་མིངོ་ག་ིལྟ་ཚུལ》  ཞིསེ་པརི་ཨ་མིས་ཀ་ོབའི་ིབཞི་ོ

ཟེའུ་རུ་མིིག་ཆུས་བསྐྲུན་པའི་ིསྐྱོིད་སྡུག་ག་ིའིཁོརི་བའི་ིམིཚོོན་རིིས་དང་འིགྱུརི་མིེད་

བརྩོ་ེསམེིས་ཀྱིསི་ཕྱུག་པའི་ིནང་སམེིས་ཀྱི་ིའིཇིགི་རྟོནེ་བཞི་ོགྱིནི་པ་མིཐེངོ་ཐུབ་པ་དང༌། 

བུ་མིོས་ཤེིང་གི་བཞིོ་ཟེའུ་རུ་འིཚོོ་བའིི་ཡིིད་ཆོེས་དང་མི་སྲིི་ཚོོའིི་ཐུན་མིོང་གཤེིས་

ཀས་བསྐྲུན་པའི་ིམི་ེཏོགོ་ག་ིའིདབ་ལ་ོའིཇི་ོབཞིནི་པ་རིགི་ཐུབ། སྲི་ིམིསོ་ལྕགས་ཀྱི་ིབཞི་ོ

ཟེའུ་རུ་གནས་སྡུག་ག་ིསེམིས་འིཕྲིན་དང་ལང་ཚོོའི་ིམིཛིེས་སྡུག་འིཇི་ོབཞིིན་པ་ཀློོག་

ཐུབ་ལ། བོད་མིོས་འིགྱིིག་ག་ིབཞི་ོཟེའུ་རུ་རི་ེསྒུག་ག་ིསྙིམི་པའི་ིགཏོིང་རིིམི་དུ་བཞི་ོ

ཟེའུའི་ིརིང་རྣམི་དང་གཏོམི་རྒྱུད་འིབྲ་ིབརི་ལམི་ལ་ཆོས་བཞིིན་པའི་ིགོམི་སྒྲོ་དང་ནང་

སེམིས་ཀྱི་ིའིགལ་འིདུའི་ིརློབས་སྒྲོ་འིཇི་ོབཞིིན་པའིང་མིཐེོང་ཐུབ། འིད་ིན་ིབཞི་ོཟེའུ་ཡི་ི

འིཁྲུངས་རིབས་ཡིིན་ལ་བོད་མིོ་ཚོོའིི་སྤོོབས་པའིི་རྔུལ་ཁྲོག་གིས་བྲིས་པའིི་དོགས་

གཞིའིི་ིསྐྱོ་རིསི་ཀྱིང་ཡིིན། 

འིདརིི་རྒྱ་ཆོའེི་ིཀློགོ་པ་བ་ོརྣམིས་ཀྱིསི་མིད་ོདབུས་ཁམིས་གསུམི་གྱི་ིརིགི་གནས་

པས་ཨ་མིའི་ིའིཚོ་ོབ་དང༌། རི་ེའིདུན། ལས་སྐལ། འིགན་འིཁྲོ་ིདང་སྙིང་སྟེོབས། ལས་

དབང་སོགས་གླིེང་བ་ཕྱོོགས་མིང་བོའི་ིཆོ་ནས་གཏོིང་ཟབ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་ཐུབ། བོད་

ཆོོལ་ཁ་གསུམི་གྱིི་མིཁས་བཙུན་བཟང་གསུམི་གྱིིས་ཨ་མི་གླིེང་གཞིི་བྱས་པའིི་ལྟ་

ཚུལ་རྩོོམི་བསྒྲོིགས་བྱས་པ་ཐེེངས་དང་བོ་ཡིིན་པས་དཔེ་དེབ་ཀྱིི་མིགོ་མིཇུག་བརི་
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གསུམི་དུ་མི་ིའིདང་ས་དང་ཆོད་ལུས། ག་ོའིཛིལོ་ཤེརོི་སངོ་བ་གང་མིང་ཡིདོ་ངསེ་པས་

ཚོང་མིརི་དགོངས་འིགལ་མིེད་པརི་ཞུ། འིདིརི་གསལ་བཤེད་བྱེད་འིདོད་པ་ཞིིག་ན་ི

ཉིད་ཀྱིིས་རིང་ནུས་ཅི་ིལྕོགས་ཀྱིིས་མིད་ོདབུས་ཁམིས་གསུམི་གྱི་ིརིིག་གནས་གསརི་

རྙིིང་གཉིས་ལ་མིཁས་པའིི་ཤེེས་ལྡན་པ་མིང་བོའི་ིམིདུན་སརི་གཏུགས་ནས་ང་ཚོོའིི་

སེམིས་པའི་ིརྒྱགས་ཕྱོ་ེའིད་ིཇི་ེསྣུམི་ཇི་ེལེགས་སུ་གཏོོང་བརི་གཞིོལ་གང་ཐུབ་བྱས་

མིོད། ཡིིན་ཡིང༌། སྐུ་ཞིབས་དང་ལྕམི་མི་ོརི་ེའིགའི་བྱ་བའི་ིལས་ཚོེགས་དང་དུས་ཚོོད་

ཀྱི་ིཁོམི་ལོང༌། བསམི་པའི་ིཕྱོོགས་ལྷུང་སོགས་ཀྱི་ིདབང་གིས་བསམི་ཚུལ་འིགའི་རི་ེ

ཐུན་མིངོ་མིཉམི་སྤྱིདོ་ཀྱི་ིབག་ོསྐལ་དུ་སྨིན་མི་ཐུབ། 

མིཐེརི་ནམི་ཡིིན་རུང་ངའིི་རྒྱབ་རྟོེན་དུ་འིགྲེང་བའིི་ཕོ་མི་གཉིས་གཙོོ་བྱས་པའིི་

མིིང་སྲིིང་ཚོ་ོདང་དག་ེརྒན་རྣམི་པ། ལྷག་པརི་དུ་ཐེེངས་འིདིརི་ཕྱོོགས་མི་ིཉུང་བ་ནས་

རིོགས་རིམི་གང་མིང་བྱས་མྱོོང་བའིི་གྲོགས་དམི་པ་ཧོོརི་གཙོང་ཀླུ་རྒྱལ་གཙོ་ོབྱས་

པའི་ིགྲགོས་པ་ོརྣམིས་ལ་སྙངི་ཐེག་པ་ནས་བཀའི་དྲནི་ཆོ་ེཞུས་པ་ཡིནི། 

ཞིེས་མིགོན་པ་ོསྐྱོིད་ཀྱིིས་༢༠༡༠ལོའི་ིཟླ་༡ཚོེས་༨ཉིན་ནུབ་བྱང་མི་ིརིིགས་སློོབ་

ཆོནེ་ནས། 


	འགོ་བརྗོད། 
	བོད་མོའི་ཐོབ་ཐང༌། 
	ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
དོར་ཞི་ཚང་ལགས། 
	ཀླུ་ཚང་དགོན་པའི་དགེ་བཤེས་ཆེན་མོ་
ཨ་ཁུ་རྒྱ་གྲོལ་ལགས། 
	ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གླིང་གི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
སྒོམ་པ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། 
	མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
གཅན་ཚ་བཀྲ་བྷོ་ལགས། 
	ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
མཐའ་བ་བཀྲ་དོན་ལགས། 
	ཀན་སུའུ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་དགེ་རྒན་
ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགས། 
	ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་འབུམ་རམས་པ་
ཨ་རྡོར་ལགས། 
	རྨ་ལྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་གི་དགེ་རྒན་
རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ལགས། 
	ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
ཀརྨ་འབུམ་ལགས། 

	བོད་མོའི་བདེ་སྲུང༌། 
	མཚོ་སྔོན་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
བྱ་མདོ་ཀླུ་བྱམས་རྒྱལ་ལགས། 
	སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
བསོད་སྟོབས་ལགས། 
	བོད་ལྗོངས་གསོ་རིག་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
གཙང་རོང་མིག་དམར་ལགས། 
	མཚོ་སྔོན་བོད་སྨན་ཁང་མོ་ནད་ཚན་ཁག་གི་ཆེད་མཁས་
སྨན་པ་མཚོ་སྐྱིད་ལགས། 
	མཚོ་སྔོན་གསོ་རིག་སློབ་ཆེན་གྱི་རབ་འབྱམས་པ་
བོད་གཞུག་སྐྱིད་ལགས། 

	བོད་མོའི་སློབ་གསོ། 
	བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་
ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན་ལགས། 
	ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
དཔའ་རིས་སངས་རྒྱས་ལགས། 
	བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
ལྷག་པ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 
	མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
སངས་རྒྱས་ལགས། 
	རྭ་རྒྱ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་གླིང་གི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
	སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
བསོད་སྟོབས་ལགས། 
	སི་ཁྲོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
རིག་བསྟན་ལགས། 
	དྷཱིཿཕུ་དགོན་པའི་མཁན་པོ་དྷཱིཿཕུ་དཔལ་ལྡན་ལགས། 
	མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
སངས་རྒྱས་རྒྱལ་ལགས། 
	ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
ཀརྨ་འབུམ་ལགས། 
	ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
སྟག་ལྷ་ཚེ་བརྟན་ལགས། 
	ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་ལགས། 
	མཚོ་སྔོན་གསོ་རིག་སློབ་ཆེན་གྱི་རབ་འབྱམས་པ་
བོད་གཞུག་སྐྱིད་ལགས། 

	བོད་མོའི་ལོ་རྒྱུས། 
	ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
དོར་ཞི་ཚང་ལགས། 
	སྦྲང་ཆར་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་གཙོ་སྒྲིག་པ་
ཟླ་བ་བློ་གྲོས་ལགས། 
	ཀླུ་ཚང་དགོན་པའི་དགེ་བཤེས་ཆེན་མོ་
ཨ་ཁུ་རྒྱ་གྲོལ་ལགས། 
	རྭ་རྒྱ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་གླིང་གི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
	མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
བུ་བཞི་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ་ལགས། 
	ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
ཁྲི་བསམ་གཏན་ལགས། 

	བོད་མོའི་རྩོམ་རིག
	བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་
ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན་ལགས། 
	བུད་མེད་སྙན་ངག་པ་འཆི་མེད་ལགས། 
	ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
བདུད་ལྷ་རྒྱལ་ལགས། 
	བུད་མེད་སྙན་ངག་པ་བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ་ལགས། 
	རྩོམ་པ་བོ་ཧོར་མོ་ལགས། 
	བུད་མེད་སྙན་ངག་པ་བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ་ལགས། 
	མཚོ་སྔོན<<མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ>>དུས་དེབ་ཀྱི་གཙོ་སྒྲིག་པ་
བཀའ་མ་མཁའ་འབུམ་ལགས། 

	བོད་མོའི་ལས་སྐལ། 
	བུད་མེད་སྙན་ངག་པ་འཆི་མེད་ལགས། 
	མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
བུ་བཞི་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ་ལགས། 
	རྩོམ་པ་བོ་ཧོར་མོ་ལགས། 
	རེབ་གོང་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་གླིང་གི་
ལྕང་སྐྱ་དགེ་འདུན་བཀྲ་ཤིས་ལགས། 
	བུད་མེད་བསམ་བློ་བ་འཇམ་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས། 
	མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
གཅན་ཚ་བཀྲ་བྷོ་ལགས། 
	ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
མཐའ་བ་བཀྲ་དོན་ལགས། 
	བུད་མེད་ལོ་ཙཱ་བ་འོད་ཟེར་འཚོ་ལགས། 
	ཀན་སུའུ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་དགེ་རྒན་
ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགས། 
	མཚོ་སྔོན་སློབ་གསོའི་བསླབ་ཚན་བཅོས་སྒྱུར་ཅུས་ཀྱི་བུད་མེད་བསམ་བློ་བ་མཁའ་མོ་རྒྱལ་ལགས། 
	རྨ་ལྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་གི་དགེ་རྒན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ལགས། 
	ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
ཀརྨ་འབུམ་ལགས། 
	ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་ལགས། 

	བོད་མོའི་གཞིས་ཁྱིམ། 
	མཚོ་སྔོན་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་སྙན་སྒྲོན་པ་
རིན་ཆེན་སྐྱིད་ལགས། 
	ཀན་སུའུ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་དགེ་རྒན་
ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགས། 
	བུད་མེད་སྙན་ངག་པ་བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ་ལགས། 
	བུད་མེད་ལོ་ཙཱ་བ་འོད་ཟེར་འཚོ་ལགས། 
	ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་
སྒྲོལ་མ་ལགས། 

	བོད་མོའི་གོམས་གཤིས། 
	སྦྲང་ཆར་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་གཙོ་སྒྲིག་པ་ཟླ་བ་བློ་གྲོས་ལགས། 
	རེབ་གོང་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་གླིང་གི་ལྕང་སྐྱ་
དགེ་འདུན་བཀྲ་ཤིས་ལགས། 
	རྭ་རྒྱ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་གླིང་གི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
	ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
སྟག་ལྷ་ཚེ་བརྟན་ལགས། 
	དྷཱིཿཕུ་དགོན་པའི་མཁན་པོ་དྷཱིཿཕུ་དཔལ་ལྡན་ལགས། 

	བོད་མོའི་སྙིང་སྟོབས། 
	རྩོམ་པ་བོ་ཧོར་མོ་ལགས། 
	ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གླིང་གི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
སྒོམ་པ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། 
	ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
ཁྲི་བསམ་གཏན་ལགས། 
	ཀན་སུའུ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་དགེ་རྒན་
ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགས། 
	མཚོ་སྔོན་རྒྱང་བསྒྲགས་ཁང་གི་སྙན་སྒྲོན་པ་
དབྱངས་ཅན་ལགས། 
	ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་འབུམ་རམས་པ་
ཨ་རྡོར་ལགས། 
	མཚོ་སྔོན་སློབ་གསོའི་བསླབ་ཚན་བཅོས་སྒྱུར་ཅུས་ཀྱི་བུད་མེད་བསམ་བློ་བ་མཁའ་མོ་རྒྱལ་ལགས། 
	ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་
བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ལགས། 

	བོད་མོའི་ངོ་ཚ། 
	ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
དོར་ཞི་ཚང་ལགས། 
	བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་
ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན་ལགས། 
	བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
ལྷག་པ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 
	བུད་མེད་བསམ་བློ་བ་འཇམ་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས། 
	ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གླིང་གི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
སྒོམ་པ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། 
	མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་
བུ་བཞི་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ་ལགས། 
	ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་འབུམ་རམས་པ་
ཨ་རྡོར་ལགས། 
	བུད་མེད་ལོ་ཙཱ་བ་འོད་ཟེར་འཚོ་ལགས། 
	ཀླུ་ཚང་དགོན་པའི་དགེ་བཤེས་ཆེན་མོ་ཨ་ཁུ་རྒྱ་གྲོལ་ལགས། 

	མཇུག་བྱང༌། 

