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ང་ོསྤྲོོདེ་མདེརོ་བསྡུས། 
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སྡིིངོས་སུ་ཞུགེས་ཏེེ། བསྡུས་གྲྭ་ནས་བཟུངོ་སྟེ་ེམཚིན་ཉིིད་ཀྱི་ིགེཞུངོ་ལ་སློོབ་གེཉིེར་གེནངོ་། དགུངོ་ལ་ོབཅུ་
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དུ་ཕྱིིར་ཕེེབས། དགུངོ་ལ་ོཞོ་ེབཞོ་ིཔར་བཙོན་དུ་བཅུགེ །དགུངོ་ལ་ོཞོ་ེདྲུགེ་པར་བཙོན་ཁངོ་ནས་བཏེངོ་རྗེེས་

སློབོ་མ་སྐརོ་ཞོིགེ་ལ་སློབོ་ཁྲིདི་མཛད་ནས་དུས་འདའ་བར་མཛད། ༡༩༥༡ ལའོ་ིཧོརོ་ཟླ་བརྒྱད་པའ་ིཚིསེ་༡༤ 

དགེངོོ་དྲེ་ོདུས་ཚིདོ་བཞོ་ིཔ་ཙམ་ལ་ལྷ་ས་དགེའ་རུ་ཤར་དུ་སྐུ་གེཤེགེས་ས།ོ །

ད་ལྟ་ཁོངོ་གེ་ིགེསུངོ་རྩེོམ་ལགེ་སོན་བྱུངོ་བ་ཆོོས་ཚིན་ཉིེར་བཞོ་ིབཞུགེས་ལ། བསྒྱུར་རྩེོམ་ལ་ཆོོས་
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རངོ་ར་ེཁ་བ་གེངོས་ཅོན་གྱི་ིལྗོོངོས་སུ། སྔོོན་བྱོན་ཆོོས་རྒྱལ་ལ་ོཔཎ་མཁས་པའ་ིདབངོ་པ་ོརྣམས་ཀྱི་ི

བཀའ་དྲེིན་ལས། གེསུངོ་རབ་ཀྱི་ིགླེེགེས་བམ་ར་ིབོའ་ིགེཏེོས་དངོ་མཉིམ་པ་ཡོད་ན་ཡངོ་། དུས་ཀྱི་ི

འཕེེལ་འགྲིབ་སོགེས་ཀྱི་ིདབངོ་གེིས་མངོ་པ་ོཞོིགེ་རྩེ་བརླགེ་ཏུ་ཕྱིིན་ཟིིན་པ་དངོ་། གེངོ་མངོ་ཞོིགེ་མེད་

བརླགེ་ཏུ་འགྱུར་ཉིེན་ཡོད་པས་ད་ེཉིིད་སྲུངོ་སྐྱོབ་དངོ་དར་སྤེེལ་བྱེད་རྒྱུ་ནི། མ་ིརིགེས་འད་ིཉིིད་ཀྱི་ི

དུས་ལ་བབ་པའ་ིའསོ་འགེན་ཡནི།

ད་ེཡངོ་། གེསུངོ་རབ་གླེེགེས་བམ་ད་ེདགེ་ན།ི རྒྱུ་ནོར་དངོ་རྔུལ་ཆུ། ཟུངོས་ཁྲིགེ་བཅོས་ཀྱི་ི

འགྲ་ོསོངོ་བཏེངོ་ཞོིངོ་། ལྟ་ོསྐྱ་གེོལ་ཧྲུལ་གྱིིས་མ་ིཚི་ེཐེོས་བསམ་ལ་བསྐྱལ་བའ་ིམཁས་པ་རིམ་བྱོན་

གྱིིས་དཔྱད་ཞོིབ་མཛད་ཅོིངོ་། དཔྱད་འབྲེས་ལགེ་ལེན་ལ་བཀལ་བའ་ིཉིམས་མྱོོངོ་དངོ་གྲུབ་དོན་གྱི་ི

ཟིིན་ཐེ་ོལྟ་བུ་ཡིན་པས་ན། མ་ིལ་ོསྟེོངོ་ཕྲགེ་དུ་མའ་ིལ་ོརྒྱུས་ལྡིན་པའ་ིམ་ིརིགེས་འདིའ་ིཤེས་རིགེ་གེ་ི

ཉིིངོ་བཅུད་ཡིན་པ་དངོ་། གེསུངོ་རབ་གླེེགེས་བམ་ད་ེདགེ་གེ་ིབསྟེན་དོན་ཕེལ་མ་ོཆོ་ེཞོིགེ་ན་ིདེངོ་གེ་ི

དུས་རབས་འད་ིདངོ་མ་འོངོས་པར་ཤིན་ཏུ་མཁ་ོཆོ་ེཞོིངོ་། མིའ་ིརིགེས་སྤྱིིའ་ིཤེས་རབ་དངོ་ཀུན་སྤྱིོད་

ལ་ལམ་སྟེནོ་བྱེད་ཐུབ་པའ་ིའདོ་སྣངོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡདོ།

ད་ེབས་ན་ ༸གེོངོ་ས་༸སྐྱབས་མགེོན་ཆོེན་པ་ོམཆོོགེ་གེིས་ཡངོ་ཡངོ་བཀའ་གེནངོ་བའ་ི

དགེོངོས་དོན་བཞོིན། གྲྭ་ཚིངོ་རིན་པ་ོཆོ་ེནས་རིགེ་མཛོད་ཆོེན་མོའ་ིདྲེ་ཚིིགེས་དངོ་རྩེོམ་སྒྲིིགེ་ཁངོ་

གེསར་འཛུགེས་བྱས་ཏེེ། བཀའ་བསྟེན་གེཉིིས་ཀྱིིས་མཚིོན་ཆོོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་ིམཁས་པའ་ི

བཀའ་རྩེོམ་གླེེགེས་བམ་དངོ་། བརྩེམས་ཆོོས་གེསར་རྙིིངོ་གེངོ་མངོ་ཞོིགེ་ཞུ་སྒྲིིགེ་འགྲེམས་སྤེེལ་གྱི་ི

ཞོབས་ཞུའ་ིལས་གེཞོ་ིའད་ིགེཉིརེ་བ་ཡནི།

དུས་རབས་འདིར་ཚིན་རྩེལ་ཤིན་ཏུ་དར་བ་དངོ་བསྟུན་ནས། ཀློོགེ་བད་ེབ་དངོ་། སྤྱིོད་བད་ེ



ཞུ་སིྒྲིག་པའིི་གསལ་བཤད།
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བ། གེཞུངོ་ཚིིགེ་འཚིོལ་སློ་བ། འཁྱིེར་བད་ེབ་སོགེས་སྟེབས་བདེའ་ིདབངོ་གེིས་ཀློོགེ་པ་པ་ོརྣམས་

འཕྲུལ་དེབ་ལ་དགེའ་མོས་ཇི་ེཆོེར་འགྲ་ོབཞོིན་པར་བརྟེན། དུས་རབས་ཀྱི་ིའགྱུར་བའ་ིཁ་ཕྱིོགེས་ཀྱི་ི

དགེོས་མཁ་ོདངོ་བསྟུན་པའ་ིཞུ་སྒྲིིགེ་གེ་ིལས་གེཞོ་ིའད་ིནི། མིའ་ིརིགེས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིནོར་ལྟ་བུར་གྱུར་པའ་ི

རངོ་རེའ་ིཤེས་རིགེ་འད་ིཉིིད་འཇིིགེ་རྟེན་ན་ཡུན་རིངོ་དུ་གེནས་པ་དངོ་། འདིའ་ིའཕྲིན་ལས་ཀྱི་ིའཇུགེ་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་མིའ་ིསྤྱི་ིཚིོགེས་སུ་ཞོ་ིབདེའ་ིདཔལ་ཡོན་འདྲེེན་པའ་ིལས་ཀ་རླབས་ཆོ་ེབ་ཞོིགེ་ཡིན་

ཞོསེ་ཀྱིངོ་བརྗེདོ་ཆོོགེ་པ་ཡནི་ན།ོ །

གེསུངོ་རབ་ཞུ་སྒྲིིགེ་བྱེད་སྐབས་མ་ཕྱི་ིཚིད་ལྡིན་ཞོིགེ་གེཞོ་ིརྩེར་བཟུངོ་ནས་ཞུ་སྒྲིིགེ་བྱེད་

རྒྱུར་འབད་བརྩེོན་བྱེད་འོས་ཤིངོ་། ད་ེཡངོ་སྔོོན་གྱི་ིསྲིོལ་ལ་གེསུངོ་རབ་ཀྱི་ིཔར་ཤིངོ་རྐོ་ོསྐབས་རྩེོམ་

པ་པོ་རངོ་ཉིིད་དམ། ཡངོ་ན་གེཞོན་གྱིིས་ཞུས་དགེ་ཚིད་ལྡིན་བཏེངོ་སྟེེ་རྐོོ་བ་ཡིན་པས་ཤིངོ་པར་

རྣམས་སྤྱིིའ་ིཆོ་ནས་དགེ་པོར་བརྩེ་ིཆོོགེ་པ་ཡིན། ད་ེབས་ན་འད་ིགེ་རྩེོམ་སྒྲིིགེ་ཁངོ་ནས་ཀྱིངོ་མ་དཔ་ེ

ཚིད་ལྡིན་འཚིོལ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་ཡིགེ་འབྲུ་གེཅོིགེ་ལའངོ་གེངོ་བྱུངོ་དུ་བཟི་ོབཅོོས་མེད་པར་སོར་བཞོགེ་བྱ་

རྒྱུ་རྩེ་དནོ་དུ་བཟུངོ་ནས་མ་ཕྱི་ིཇི་ིམ་ཇི་ིབཞོནི་འཕྲུལ་དབེ་ཏུ་སྒྱུར་བར་འབད་བཞོིན་ཡདོ་པ་དངོ་། མ་

ཕྱི་ིཚིད་ལྡིན་ལགེ་སོན་མ་བྱུངོ་ནའངོ་གེངོ་ཐུབ་ཀྱིིས་དགེ་པ་ོཡངོོ་བར་བརྩེོན་བཞོིན་ཡོད། གེལ་ཏེ་ེམ་

ཕྱི་ིརངོ་ལ་ནོར་བ་མངོོན་གེསལ་བྱུངོ་བ་དངོ་། དོགེས་གེནས་སུ་གྱུར་པ། ཡ་ིགེ་ེཆོད་ལྷགེ་བྱུངོ་བ་

སགོེས་ལ་གེཤམ་དུ་གེསལ་བཤད་ཀྱི་ིམཆོན་བཀདོ་ཡདོ།

རྩེམོ་སྒྲིགིེ་ཁངོ་འད་ིནས་སྒྲིགིེ་སྦྱརོ་བྱས་པའ་ིའཕྲུལ་དབེ་ཏུ་ཆོད་ལྷགེ་ནརོ་བ་སགོེས་བྱུངོ་བ་

མཐེངོོ་ན་འཕྲལ་མར་ལགེེས་བཅོསོ་ཡོངོ་བའ་ིཆོདེ་དུ།

ངོ་ཚིའོ་ིཡགིེ་འབྲེལེ་དྲེ་བྱངོ་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com འདའི་ིབརྒྱུད་

ནས་འབྲེེལ་བ་གེནངོ་བའ་ིར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དངོ་། འད་ིནས་ཀྱིངོ་གེངོ་མགྱིོགེས་པར་གེཞོིར་བསྐྱར་

ཞོབི་དངོ་ལགེེས་སྒྲིགིེ་ཞུས་ཏེ་ེསྤུས་ཀ་ཇི་ེལེགེས་སུ་གེཏེོངོ་ངོསེ་ཡནི། 

སརེ་བྱསེ་རིགེ་མཛདོ་ཆོནེ་མོའ་ིརྩེམོ་སྒྲིིགེ་ཁངོ་ནས། 

ཕྱི་ིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚིསེ་ ༢༦ ལ།
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༄༅། །བདོེ་ཆེནེ་པོའོི་ིསྲིིདེ་ལུགས་དེང་འིབྲེལེ་བའི་ི 

རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོ་ོ 

ཞེསེ་བྱེ་བ་བཞུགས་ས།ོ།

ན་མ་སཻྟྲཻ་ལ་ོཀྱི་ནཱ་ཐཱ་ཡ།

འདྲེནེ་པ་འགྲ་ོབའ་ིལགེེས་བྱས་འ་ོམའ་ིམཚིརོ། །

དགྱིསེ་པའ་ིརྦ་རླབས་འཁྱིལི་བའ་ིཞོལ་སྒོ་ོནས། །

ཟླ་བའ་ིམདངོས་ལྡིན་ཐེགེས་བཟིངོ་བཞོ་ིབཅུའ་ིཚིམེས། །

འཛུམ་པའ་ིའདོ་ཀྱིསི་ཁྱིདེ་ལ་སྲུངོ་གྱུར་ཅོགིེ ། 

རགིེས་ཀྱི་ིམུ་ཏེགིེ་ཆོ་ེབའ་ིའདོ་ལྡིན་འདོ་གེསལ་ལྷ་ཡ་ིགེདུངོ་བརྒྱུད་འཛནི། །སྡི་ེ

བཞོིའ་ིལྷུན་ཆོགེས་སྲིིད་ཀྱི་ིགེངོས་ར་ིགེངོས་ཅོན་དབུས་ན་མཐེ་ོབར་བྱས། །བཀའ་

ཡིས་བསྐྱངོས་པའ་ིའབངོས་ཀྱི་ིབད་ེསྐྱིད་བད་ེལྡིན་ཞོིངོ་གེ་ིརྗེེས་འགྲོར་མཛད། །ཀུན་

རགིེ་འཕྲུལ་མངོའ་སྲིིད་པའ་ིམསེ་པ་ོམསེ་དབནོ་རྣམ་གེསུམ་རྒྱལ་གྱུར་ཅོིགེ ། 

ལྷ་གེཅོགིེ་ཕྱིགེ་ན་པདྨོ་ོམ་ིརྗེེའ་ིཚུལ། ། 
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

ལུགེས་གེཉིསི་འཁརོ་ལ་ོབསྒྱུར་བའ་ིདབངོ་ཕྱུགེ་ཆོ།ེ །

སྲིདི་གེསུམ་ཟིལི་གེནནོ་སྲིངོོ་བཙན་སྒོམ་པ་ོཡསི། །

མཐེའ་བཞོའི་ིརྒྱལ་ཁམས་དབངོ་དུ་བསྡུས་པའ་ིཚུལ། །

ངོསེ་པའ་ིསྒྲིསོ་དངོ་གེསལ་བའ་ིལ་ོཚིགིེས་སུ། ། 

བཀདོ་པའ་ིཡགིེ་རྙིངིོ་ཇི་ིསྙདེ་བསྒྲིགིེས་པ་ལས། ། 

བདོ་ཁམས་དངོ་པའོ་ིསྲིདི་དངོ་དབངོ་གེ་ིཚིད། ། 

ཅུངོ་ཟིད་འཇིལ་བའ་ིསྤེབོས་པ་བདགེ་ལ་སྐྱསེ། ། 

སྙངིོ་སྟེབོས་དགུ་འགྱུར་སྲིོགེ་གེ་ིདབྱུགེ་པ་ལ། ། 

རྟ་མཆོོགེ་ཁྲིསོ་པའ་ིབཀའ་ཡ་ིརྒྱས་བཏེབ་པའ།ི །

སྲིནི་པ་ོགེདོངོ་དམར་བདོ་ཀྱི་ིདམགེ་དཔུངོ་གེསི། །

སུམ་ཉིསི་ས་ཡ་ིདཀྱིལི་འཁརོ་བཟུངོ་ཞོསེ་གྲགེས། ། 

མཐེ་ོརསི་འདོ་གེསལ་ལྷ་ཡ་ིབརྒྱུད་དུ་འཁྲུངོས་ཤངིོ་། ལུགེས་ཟུངོ་ཐེབས་ཤསེ་

གེསེར་གྱིི་འཁོར་ལོས་ཡངོས་པའི་ས་ཆོེན་གྱིི་ཁྱིོན་ལ་དབངོ་བསྒྱུར་བའི་༧གེོངོ་མ་

འཕྲུལ་གྱི་ིལྷ་བཙན་པ་ོད་ེདགེ་ནི། ངོེས་པའ་ིདོན་དུ་འཕེགེས་མཆོོགེ་རིགེས་གེསུམ་

མགེོན་པ་ོམིའ་ིརྣམ་པར་བྱོན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟིད་ཀྱིི། ཐུན་མོངོ་སྐྱ་ེབོའ་ིསྣངོ་ངོོར་ཡངོ་། 

རྒྱ་གེར་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཤྲཱིིཧོཪྵྵ། རྒྱ་ནགེ་ཐེངོ་གུར་གྱི་ིགེོངོ་མ་ཐེ་ེཙུངོ་། ཏེ་ཟིིགེ་གེ་ིརྒྱལ་པ་ོ

ཡཻཥྚི་ིགེ་ེརྡོ་སོགེས་ལས། ཆོབ་སྲིིད་མངོའ་ཐེངོ་དཔུངོ་སྟེོབས་ལ་སོགེས་པའ་ིཆོ་གེངོ་

ཐེད་ནས་ཀྱིངོ་དམན་པ་མ་ཡིན་པས། རངོ་ར་ེརྣམས་ལ་ཡངོ་སྔོོན་གྱི་ིདུས་སུ། རྒྱལ་
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བློན་དེ་དགེ་གེིས་ལོ་དངོ་ཟླ་བ་རེ་བཞོིན་ཅོི་མཛད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱལ་རབས་ཤིན་ཏུ་

རྒྱས་པ་ཡོད་པར་གེོར་མ་ཆོགེ་ལ། འོན་ཀྱིངོ་ལྷ་སྲིས་དར་མའ་ིརྗེེས་སུ་འབངོས་གྱིེན་

ལོགེ་བྱུངོ་བ་ནས་བཟུངོ་བོད་ཁམས་སིལ་བུར་འཐེོར་ཏེེ། རྒྱལ་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱིི་

བཞུགེས་ས་ཡུལ་དུ་མར་སྤེོས་པ་དངོ་། སྟེོད་སྨོད་ཀྱི་ིཧོོར་དམགེ་གེ་ིའཇིིགེས་པ་ལན་

གེཉིིས་སམ་གེསུམ་དུ་བྱུངོ་བ་སོགེས། ཁམས་ཀྱི་ིདར་རྒུད་སྣ་ཚིོགེས་བྱུངོ་བའ་ིབར་

ལ་རྒྱལ་རབས་རྣམས་ཀྱིངོ་རྩེ་མེད་དུ་ཡལ་ཏེེ། དུས་ཕྱིིས་ཙ་ན་ཆོོས་དངོ་འབྲེེལ་བའ་ི

མཛད་ཕྲིན་ཅོ་ིགེནངོ་གེ་ིལ་ོརྒྱུས་ཙམ་ལས་ལྷགེ་མར་མ་ལུས་པ་འད་ིལྟར་གྱུར་ཅོིངོ་། 

དེའ་ིཕྱིིར་ཆོེས་མངོོན་ཚིན་ཅོན་གྱི་ིབྱུངོ་བ་དཔེར་ན། བོད་དམགེ་རྒྱ་གེར་དུ་སློེབས་ཏེ།ེ 

རྒྱ་གེར་ཡུལ་དབུས་ཀྱིི་རྒྱལ་ས་ཀཱནྱ་ཀུབྫ་བཟུངོ་ཞོིངོ་རྒྱལ་པོ་སྲིིད་སྒྲུབ་བཙོན་དུ་

བཅུགེ་སྟེེ། གྲོངོ་ཆོེ་ཆུངོ་བརྒྱ་དངོ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་བོད་ཀྱིི་འབངོས་སུ་ཆུད་པ་དངོ་། 

བལ་ཡུལ་ན་ིདེའ་ིགེོངོ་སྔོ་མ་ོཞོིགེ་ནས་བོད་ཀྱི་ིཆོབ་འོགེ་ཏུ་ཆུགེ་སྟེ་ེམ་ིརབས་གེཅོིགེ་

ལྷགེ་ཙམ་ད་ེམུས་སུ་བསྡིད་པ་དངོ་། རྒྱ་ནགེ་ར་ིབ་ོརྩེ་ེལྔ་ལས་ཀྱིངོ་བརྒལ་ནས་བདོ་ཀྱི་ི

དཔུངོ་ཆོནེ་སློབེས་ཏེ།ེ གེངོོ་མ་རངོ་ཡངོ་ལན་གེཅོགིེ་ཁྲི་ིལས་ཕེབ་པ་དངོ་། ད་ེམཚུངོས་

གྲུ་གུ་དངོ་ལ་ིཡུལ་དངོ་ཡུན་ནན་སོགེས་ཀྱིངོ་བོད་ཀྱི་ིའོགེ་ཏུ་ལ་ོབརྒྱ་ཕྲགེ་ལྷགེ་པར་

གེནས་པ་སོགེས། བདནེ་པ་རྭ་སྤྲོདོ་གེཏེོངོ་ནུས་པའ་ིརྒྱལ་རབས་ཀྱི་ིཆོ་ཤས་བརྗེདེ་དུ་

འཕེངོ་བ་འད་ིའདྲེ་དགེ་ཀྱིངོ་། ཐེ་ན་ཕྱི་ིརྒྱའ་ིམཁས་པ་ལ་ོརྒྱུས་སྨྲ་བ་དགེ་གེ་ིཁྲིདོ་ན་ཡངོ་

ཁྱིབ་བརྡོལ་དུ་གྲགེས་མདོ་ཀྱི།ི རངོ་ཡུལ་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ལ་ན་ིཕེལ་ཆོརེ་རྒྱུས་ཡདོ་མདེ་

ཀྱི་ིས་མཚིམས་སུ་སློེབས་ལ། རྒྱ་གེར་དུ་དམགེ་དྲེངོས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ན་ིརྦ་བཞོེད་དུ་

ཡངོ་རྒྱས་ཙམ་བྱུངོ་ཞོིངོ་། གེོངོ་མ་རྒྱལ་ས་ནས་བྲེོས་ཚུལ་སོགེས་རྩེ་ེཞོོལ་གྱི་ིརྡོ་ོརིངོ་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

ལྷ་ོངོསོ་སུ་ཡངོ་གེསལ་བར་ཡདོ་ད་ེའོགེ་ཏུ་འགེདོ་པར་བྱའ།ོ །

དེས་ན་འདིར་གེངོ་ཞོིགེ་ཆོེད་དུ་བརྗེོད་པར་བྱ་བ་ནི། བཙན་པ་ོཡབ་སྲིས་ད་ེ

དགེ་གེིས། འཇིིགེ་རྟེན་སྲིིད་ལུགེས་དངོ་འབྲེེལ་བའ་ིམཛད་སྒོ་ོཅོ་ིདངོ་ཅོ་ིགེནངོ་གེ་ིལ་ོ

རྒྱུས་དངོ་། དྲེགེ་པ་ོགེཡུལ་གྱི་ིསྒོ་ོནས་ཆོབ་སྲིིད་དངོ་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ིརྒྱ་ཁྱིོན་ཇི་ིཙམ་

དུ་བསྐྱེད་པའ་ིམཛད་ཚུལ་ཙམ་ཞོིགེ་གེཙ་ོབོར་བཏེོན་ཏེ་ེའཆོད་པ་ལགེས་པས། རྒྱལ་

པ་ོཡབ་ཡུམ་གྱི་ིཐུན་མོངོ་མ་ཡནི་པའ་ིངོསེ་དནོ་གྱི་ིརྣམ་ཐེར་དགེ་དངོ་། དམ་པའ་ིཆོསོ་

ཀྱི་ིཕྱིོགེས་སུ་ཕྱིགེ་རྗེེས་ཇི་ིལྟར་བཞོགེ་པའ་ིཚུལ་རྣམས་ན།ི ཆོསེ་ཡངོོས་སུ་གྲགེས་པ་

ལགེས་པས་འདིར་ཅུངོ་ཟིད་ཙམ་ཡངོ་བཟླསོ་པའ་ིངོལ་བ་མ་བྱས་ས།ོ །

མངོའ་བདགེ་ལྷ་ཡ་ིམཛད་པའ་ིདབངོ་ཐེངོ་དངོ་། །

རྒྱལ་རབས་བརྒྱུད་ཀྱི་ིལ་ོཁམས་གུངོ་བསྒྲིིགེས་ཏེ།ེ །

ཚུལ་གེསུམ་རྩེསི་ལ་བབས་པའ་ིབུ་མ་ོའད།ི །

གེཟུར་གེནས་མཁས་པའ་ིབུ་ལ་བགེ་མར་བྱནི། །

ཅོསེ་བྱ་བ་ན་ིབར་སྐབས་ཀྱི་ིཚིིགེས་སུ་བཅོད་པའ།ོ །

འདིར་འོགེ་གེ་ིརྒྱལ་རབས་རྟོགེས་པའ་ིཡན་ལགེ་ཏུ་གྱུར་པའ་ིགེཞོ་ིའགེའ་ཞོིགེ་

ཐེོགེ་མར་དཔྱད་པ་ལ། ར་ེཞོིགེ་ཡུལ་གྱི་ིམིངོ་དངོ་རྒྱལ་བློན་གྱི་ིཐེ་སྙད་བཏེགེས་ཚུལ་

སགོེས་ལ་བསམ་པར་བྱ་སྟེ།ེ ད་ེཡངོ་རངོ་རའེ་ིཡུལ་འད་ིལ་ཆོསེ་སྔོ་མ་ོཞོགིེ་ནས། རངོ་

སྐད་དུ་བོད་ཀྱི་ིཡུལ་ཞོེས་བྱ་བར་གྲགེས། རྒྱ་གེར་པ་རྣམས་རངོ་ར་ེལ་བྷོ་ོཊ་བྱ་བར་

འབོད། དེ་ནི་གེནའ་དུས་ཀྱིི་ཀློོགེས་ལ་བོད་ཅོེས་བརྗེོད་ཚིེ་བོ་དངོ་ད་སྒྲི་གེཉིིས་ཀ་
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གེསལ་བར་འཐེོན་པའ་ིདབངོ་གེིས། བོད། བྷོོར། བྷོ་ོཊ། ཞོེས་རིམ་གྱིིས་འགྱུར་ནས། 

དནོ་ལ་བདོ་བྱ་བའ་ིཚིིགེ་འད་ིགེ་རངོ་རྒྱ་སྐད་དུ་ཕེར་ལ་ཟུར་ཆོགེ་པ་ཡནི་གྱི།ི རྒྱ་གེར་

བས་ཚུར་བཏེགེས་པ་ཞོིགེ་ན་ིམིན་པར་སེམས། ད་ེམིན་ཁ་བའ་ིལྗོོངོས་དངོ་གེངོས་

ཅོན་སོགེས་ན་ིཧོ་ིམཱ་ལ་ཡ་དངོ་ཧོིམ་བནྟ་སོགེས་ཀྱི་ིདོན་བསྒྱུར་བ་ཡིན་པས་འཕེགེས་

ཡུལ་གྱི་ིབསྟེན་བཅོོས་ལ་གྲགེས་པའ་ིཐེ་སྙད་ཙམ་ཡིན་ཞོིངོ་། བརྡོ་ད་ེཡངོ་སྔོ་དུས་སུ་

བོད་ཀྱི་ིལྷ་ོཕྱིོགེས་ན་ཡོད་པའ་ིགེངོས་རིའ་ིརྒྱུད་གེཅོིགེ་པུའ་ིམིངོ་ཡིན་ལ། རིམ་གྱིིས་

བོད་ཡུལ་སྤྱིིའ་ིམིངོ་དུ་ཆོགེས་པ་སྟེེ། འད་ིའདྲེ་བ་གེཞོན་ཡངོ་དཔེར་ན། དིངོ་སངོ་རྒྱ་

གེར་ལ་ཧོིན་དུ་སྠན་དུ་གྲགེས་པ་འད་ིཡངོ་པར་སིགེ་གེ་ིཐེ་སྙད་ཡིན་ཞོིངོ་། ད་ེདགེ་གེ་ི

སྐད་ལ་སིན་ངྷུ་ལ་ཧོིན་དུ་དངོ་། སཔྟ་ལ་ཧོཔྷ་(བདུན་ཕྲགེ་གེཅོིགེ་གེ་ིམིངོ་)སོགེས་སུ་

འབོད་པས། ཧོིན་དུ་བྱ་བ་ཡངོ་ཐེོགེ་མར་རྒྱ་གེར་ནུབ་ཕྱིོགེས་ཀྱི་ིསིནྔྷུའུ་ིཡུལ་གེཅོིགེ་

པུའ་ིམངིོ་ཡནི་ལ། རམི་གྱིསི་རྒྱ་གེར་སྤྱིིའ་ིམངིོ་དུ་འཇིགེས་པ་བཞོནི་ན།ོ །

ད་ལྟ་རྒྱ་ནགེ་མ་གེཏེགོེས་པའ་ིཡུལ་ཆོནེ་ཀུན་ཏུ་བདོ་ཀྱི་ིམངིོ་ལ་ཏེ་ིབྷོད་བྱ་བར་

གྲགེས། འད་ིན་ིརྒྱ་ནགེ་པ་རྣམས་སྔོོན་དུས་སུ་བོད་ཀྱི་ིམིངོ་ལ་ཏུའུ་ཕེན་དུ་འབོད་པ་

དངོ་། དེ་མཚུངོས་སོགེ་པོའ་ིསྐད་དུ་ཐུ་བྷོད་ཅོེས་འབོད་པ་འདི་རངོ་ཟུར་ཆོགེ་པར་

མངོོན་ལ། འོན་ཀྱིངོ་འགེའ་ཞོིགེ་ན་རེ། བརྡོ་ད་ེཐེོགེ་མར་ཁ་ཆོེའ་ིཡུལ་དུ་གྲགེས་ཤིངོ་། 

ད་ེཡངོ་ཁངོོ་རྣམས་བླ་དྭགེས་ཕྱིོགེས་དངོ་འབྲེལེ་ཆོ་ེབས། ཡུལ་ད་ེབ་རྣམས་ལ་ན་ིསྟེོད་

བདོ་དམ་སྟེདོ་པ་ཞོསེ་འབདོ་པ་ལས་བརྡོ་ད་ེཉིིད་ཟུར་ཆོགེ་གེ་ོཞོསེ་ཟིརེ། 

འ་ོན་བོད་ཅོེས་བྱ་བའ་ིཚིིགེ་དེའ་ིདོན་གེངོ་ཡིན་ཟིེར་ན། རྣམ་པ་གེཅོིགེ་ཏུ་ན་

དོན་ཅོ་ིཡངོ་བཤད་དུ་མེད་པའ་ིའདོད་རྒྱལ་ཙམ་ཡིན་པ་དངོ་སྲིིད། ཡངོ་ན་ན་ིརྗེ་ེགེཉིའ་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

ཁྲིི་སོགེས་ལ་བོད་དེ་དངོ་སྤུར་རྒྱལ་ཞོེས་འབོད་པ་དེ་ཡངོ་ཡོངོས་གྲགེས་ཀྱིི་བསམ་

འཁྱིེར་ལྟར་ན། ཡུལ་གྱིི་མིངོ་རྗེེ་ལ་ཐེོགེས་པ་ལྟར་སྣངོ་མོད་ཀྱིི། དོན་ལ་རྒྱལ་པོའ་ི

མཚིན་ཡུལ་ལ་ཐེོགེས་པ་སོགེས་ཀྱིངོ་སྲིིད་དོ། །དཔེར་ན། ཅོིན་གྱི་ིརྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱིིས་

བཟུངོ་བའ་ིརྒྱ་ནགེ་གེ་ིཡུལ་ལ་ཅོ�ི་ན �་བྱ་བ་དངོ་། རྒྱལ་པ་ོབྷོ་ར་ཏེས་བཟུངོ་བའ་ིརྒྱ་གེར་

ཡུལ་ཀུན་ལ་བྷཱ་ར་ཏེ་ཞོསེ་གྲགེས་པ་བཞོནི་ན།ོ །

གེཡུངོ་དྲུངོ་བོན་རྣམས་ཀྱི་ིལྟར་ན། ཐེོགེ་མར་བོན་གྱི་ིཡུལ་ཞོེས་གྲགེས་པ་ལ་

རྗེེས་སུ་བོད་ཀྱི་ིཡུལ་ཞོེས་ཟུར་ཆོགེ་པ་ཡིན་ན་ོཞོེས་ཟིེར་རོ། །བ�ོད་དངོ་བ�ོད་གེཉིིས་

དོན་གེཅོིགེ་གེ་ོབྱ་བ་འད་ིངོེས་པར་བཞོད་གེད་སློོངོ་བའ་ིགེཏེམ་དུ་སྣངོ་མོད་ཀྱིི། ཅུངོ་

ཟིད་ཅོིགེ་བསམ་དགེོས་པ་ཡངོ་ཡིན་ཏེ།ེ ད་ེཡངོ་རྗེ་ེགེནམ་ར་ིསྲིོངོ་བཙན་ཡན་ཆོོད་ལ། 

འད་ིཡུལ་གེངོ་པ་ོན་གེཡུངོ་དྲུངོ་བོན་གྱི་ིཆོོས་ལུགེས་འབའ་ཞོིགེ་དར་བས། མིངོ་ད་ེ

སྐད་གྲགེས་ཀྱིངོ་ཡ་མཚིན་རྒྱུ་ཆོརེ་མདེ་ལ། རྒྱ་ནགེ་པ་རྣམས་སྔོནོ་དུས་སུ་བདོ་ཡུལ་

ལ་ཕེོན་གྱི་ིཡུལ་ཞོེས་འབོད་པ་ཡངོ་བློན་ཞོེས་བྱ་བའ་ིསྐུ་དངོ་ཉི་ེབས་ས།ོ །དེར་མ་ཟིད་

གེནའ་ིཐེ་སྙད་ལ་རྗེེས་འཇུགེ་གེ་ིད་ན་གེཉིིས་ཕེན་ཚུན་བརྗེེས་པ་ཡངོ་ཤིན་ཏུ་མངོ་སྟེེ། 

དཔེར་ན། བཙ�ན་པ་ོདངོ་བཙ�ན་པ།ོ ཆུན་པ་ོདངོ་ཆུད་པ་ོསོགེས་རེས་མོས་སུ་བྲེིས་པ་

བཞོིན་བ�ོན་དངོ་བ�ོད་གེཉིིས་ཀ་ཡངོ་ཕེན་ཚུན་བརྗེེས་སྲིིད་པས་ས།ོ །སོགེ་ཡུལ་འགེར་

ཡངོ་བནོ་ལུགེས་བྱདེ་པ་དགེ་ལ་བ�ོད་དམ་བ�ོ་ཞོསེ་ཐེ་སྙད་ཆོགེས་པར་འདུགེ འནོ་ཀྱིངོ་

ཁ་ཆོེའི་ཡུལ་དུ་དར་རྒྱ་ཆོེ་བའི་ཨི་ས་ལིམ་གྱིི་ཆོོས་ལུགེས་ལ་ཁ་ཆོེའི་ཆོོསཞོེས་

གྲགེས་པ་བཞོིན་དུ་བོད་ཀྱི་ིཡུལ་ན་གེཤེན་རབས་ཀྱི་ིཆོོས་དར་བའ་ིརྒྱུ་མཚིན་གྱིིས་

ཡུལ་གྱི་ིམངིོ་ཆོསོ་ལ་ཕེར་ཐེགོེས་པ་ཡནི་ནམ། ཆོསོ་ཀྱི་ིམངིོ་ཡུལ་ལ་ཚུར་བཏེགེས་པ་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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ཡིན་སོགེས་ན་ིལ་ོཉིིས་སྟེོངོ་ལོན་པའ་ིརྒན་པ་ོའདྲེ་ཡོད་ན་དྲེ་ིབར་ཟིད་མོད་གེཞོན་སུ་

ཞོགིེ་གེསི་ཤསེ་པར་ནུས། 

ནངོ་གེསེས་ཀྱི་ིཡུལ་རྣམས་ལས། དབུས་དངོ་གེཙངོ་ཞོེས་བྱ་བའ་ིདབུས་ན་ི

ཡུལ་གྱིི་དཀྱིིལ་དངོ་། ཆུ་ཀླུངོ་ཆོེན་པོ་ལ་གེཙངོ་པོར་འབོད་པ་ལས། དེའི་རྒྱུད་ན་

ཆོགེས་པའི་ཡུལ་སྡིེ་རྣམས་ལ་གེཙངོ་པ་ཞོེས་ཐེ་སྙད་ཐེོགེས་ཤིངོ་། སྤྱིིར་གེཙངོ་ནི་

ཡུལ་གྱི་ིཕུ་དངོ་གེཙ་ོབ་ོསོགེས་ལ་བྱ་སྟེེ།ལུངོ་པའ་ིཕུ་མད་ོབྱ་བ་ལ། གེཙངོ་མདའ་བྱ་

བ་དངོ་། ལྷ་ཁངོ་སྦུགེ་མ་ལ་གེཙངོ་ཁངོ་དུ་འབོད་པ་དངོ་། མགྲོན་གྱི་ིགེཙ་ོབོར་འབུལ་

བའ་ིབླ་སྟེེར་ལ་གེཙངོ་སྟེེར་དུ་གྲགེས་པ་ལྟ་བུའོ། ། མངོའ་རིས་སྐོར་གེསུམ་བྱ་བའ་ི

མངོའ་རིས་ནི་རྒྱལ་པོའ་ིཆོབ་འབངོས་ཀྱིི་མིངོ་སྟེེ། རྒྱལ་པོ་ལ་མངོའ་བདགེ་དངོ་

འབངོས་ལ་མངོའ་རིས་སུ་གྲགེས་ཤིངོ་། ད་ེཡངོ་དུས་ཕྱིིས་ཆོོས་རྒྱལ་གྱི་ིགེདུངོ་རྒྱུད་

མགེནོ་གེསུམ་སོགེས་ཀྱིསི་ཡུལ་ད་ེཙམ་ཞོིགེ་ལ་དབངོ་མཛད་པ་ན། ཆོབ་འབངོས་ཀྱི་ི

ཡུལ་ད་ེཁ་ོན་ལ་མངོའ་རསི་ཞོསེ་ཟུར་དུ་མིངོ་བཏེགེས་པ་ཡནི་ན།ོ །

དེའ་ིཕྱིིར་བོད་དངོ་བོད་ཆོེན་པ་ོབྱ་བ་ཡངོ་། རྒྱལ་པོའ་ིའབངོས་སུ་ཡོད་པའ་ི

མངོའ་རིས་ཙམ་ལ་བོད་དངོ་། དེའ་ིལྷགེ་མའ་ིཡུལ་རྣམས་བོད་ཆོེན་པོར་འབོད་པ་སྟེེ། 

འགེའ་ཞོགིེ་གེསི་བོད་བྱ་བ་དབུས་གེཙངོ་དངོ་། བདོ་ཆོནེ་པ་ོབྱ་བ་མད་ོཁམས་ལ་བྱདེ་

ཟིརེ་བ་ཡངོ་མ་ིབདནེ་ཏེ།ེ འབྲེམོ་གྱིསི་ཇི་ོབ་ོལ་བདོ་ཆོནེ་པ་ོན་བསམ་ཡས་གེཙུགེ་ལགེ་

ཁངོ་དངོ་དགེ་ེའདུན་གྲངོས་མེད་པ་བཞུགེས་པས་དེར་གེཤེགེས་པར་ཞུས་ཚུལ་རྣམ་

ཐེར་དུ་གེསལ་བ་བཞོནི་ན།ོ ། 

ཁམས་དངོ་ཨ་མད་ོབསྡིམོས་པའ་ིཤར་ཕྱིགོེས་ཀྱི་ིཡུལ་བྱངིོས་ལ་ཁམས་ཞོསེ་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

གྲགེས་ཤིངོ་། ཁམས་ན་ིས་མཐེའ་ལ་བྱས་པ་སྟེ།ེ མཐེའ་ིརྒྱལ་ཕྲན་ལ་ཁམས་ཀྱི་ིརྒྱལ་

ཕྲན་དུ་འབོད་པ་ལྟ་བུའོ།། ཨ་མད་ོབྱ་བ་ན་ིམད་ོབྱ་བའ་ིཚིིགེ་འདིའ་ིསྔོོན་འཇུགེ་དགེ་

པར་ཀློོགེས་པའ་ིདབངོ་གེིས་ཨ་སྒྲི་ཞོིགེ་སྔོོན་ལ་རངོ་བཞོིན་གྱིིས་བྱུངོ་བ་ཙམ་ཡིན་ལ། 

ཨ་མདའོ་ིཡུལ་སྤྱི་ིལ་སྔོ་མའོ་ིདུས་ན་བཙངོོ་ཁ་བད་ེཁམས་སུ་གྲགེས་ཤངིོ་། ད་ེལ་ཡངོ་

ད་ལྟའ་ིཟི་ིལངིོ་ཕྱིགོེས་ཀྱི་ིཡུལ་ཆོ་འད་ིལ་བཙོངོ་ཁ་དངོ་། དའེ་ིལྷགེ་མའ་ིཡུལ་ལ་བཙོངོ་

ཁ་ཆོེན་པོར་འབོད་དེ། རྩེ་ེཞོོལ་གྱི་ིརྡོ་ོརིངོ་ལ་ཡངོ་མིངོ་བྱུངོ་། ལ་ིཡུལ་ནས་རྙིེད་པའ་ི

རྒྱལ་རབས་དརེ་ཡངོ་། ཁྱིའི་ིལ་ོལ་བབས་ཏེ།ེ བཙན་པ་ོབྱངོ་རལོ་དུ་གེཤགེེས། དགུན་

བློན་ཆོེན་པོ་ཁྲིི་འབྲེིངོས་ཀྱིིས་བཙོངོ་ཀ་ཆོེ་ཆུངོ་དུ་དམགེ་དྲེངོས།རྒྱའི་དམགེ་དཔོན་

ཐུགེ་པུ་ཤ་ིབཟུངོ་སོགེས་བྱུངོ་། 

ད་ེལྟར་རྒྱལ་པ་ོགེཅོིགེ་གེིས་མངོའ་མཛད་པའ་ིམཐེའ་དབུས་ཀྱི་ིཡུལ་གྲུ་སྤྱིིའ་ི

མིངོ་ལ་རྒྱལ་ཁམས་དངོ་། ནངོ་གེསེས་ཀྱི་ིཚིལ་ཁ་ས་ོསོའམ། བློན་ཆོེན་གེཅོིགེ་གེིས་

དབངོ་བའ་ིས་རྣམས་ལ་བློན་ཁམས་བྱ་བའ་ིཐེ་སྙད་ཀྱིངོ་རྒྱལ་རབས་རྙིིངོ་པ་འགེར་

སྣངོ་། 

༈  རྒྱ་དངོ་དམགེ་འཐེབ་པའ་ིགེཡུལ་གྱི་ིཞོིངོ་ཕེལ་མ་ོཆོ་ེན་ིཨ་མདོའ་ིཡུལ་ཆོ་

འད་ིདགེ་ཡིན་ལ། རྨ་ཀླུངོ་བྱངོ་རྒྱུད་ཀྱི་ིཕྱིོགེས་རྣམས་ན་རྒྱ་ཁྲིགེ་ཐེངོ་དངོ་རྒྱ་དུར་ཐེངོ་

ལ་སགོེས་པའ་ིམངིོ་ཆོགེས་པའ་ིས་མགིེ་མངོ་པ་ོཡདོ་ཅོངིོ་། ད་ེདགེ་ཏུ་རྒྱ་དངོ་འཐེབ་མ་ོ

བཀྱི་ེབའ་ིགེཏེམ་རྒྱུད་ཀྱིངོ་གེནས་ས།ོ །

དེར་མ་ཟིད་ཨ་མདོའ་ིརིགེས་དེ་ཕེལ་ཆོེར་ནི་སྔོོན་གྱིི་དམགེ་མི་ཕྱིོགེས་དེར་

སློེབས་པ་དགེ་ལས་མཆོེད་པར་མངོོན་ཅོིངོ་། གེནའ་དུས་ཀྱི་ིདབུས་གེཙངོ་གེ་ིརུས་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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རྙིིངོ་སྐྱི་དངོ་ཉིངོ་དངོ་ཁྱུངོ་པོ་ལ་སོགེས་པའི་མིངོ་ཅོན་གྱིི་མི་སྡིེ་ཡངོ་མངོ་། ཅོོ་ནེ་པ་

རྣམས་སྲིོངོ་བཙན་གྱི་ིདམགེ་ཡནི་སོགེས་ངོགེ་སྒྲིོས་ཀྱིངོ་སྣངོ་། ལྷགེ་པར་ཡངོ་སྔོནོ་གྱི་ི

སྲིལོ་ལུགེས་མ་འགྱུར་བར་གེནས་པ་ན་ིའབྲེགོེ་སྡི་ེཁགེ་རྣམས་ཡནི་ཅོངིོ་། ཁངོོ་རྣམས་

འབྲེགོེ་དུད་སྐརོ་ར་ེམཉིམ་དུ་སྡིདོ་པ་ལ་ཡངོ་རུ་བ་དངོ་། སྒོར་ས་ཕེན་ཚུན་སྤེ་ོབ་ན་ཡངོ་

རུ་འགྲོ་བ་སོགེས་ཀྱིི་ཐེ་སྙད་བྱེད་དེ། རུ་ནི་བརྡོ་རྙིིངོ་ལ་དམགེ་གེི་མིངོ་ཡིན་ཞོིངོ་། 

དམགེ་དཔོན་ལ་རུ་དཔོན་དངོ་།མདུངོ་ལ་རུ་མཚིོན་སོགེས་ཀྱི་ིཐེ་སྙད་ན་ིད་ལྟའ་ིབར་

ཡདོ། 

སྔོནོ་བདོ་ཀྱི་ིདམགེ་རྣམས་སྦྲ་ནགེ་ཕུབ་ནས་འགྲ་ོབ་ཡངོ་། ཐེངོ་ཡགིེ་ཏུ། གྲུ་གུ་

ཡུལ་གྱི་ིཨོངོ་དུ་མན་ཆོད་དུ། །བོད་ཀྱི་ིདམགེ་དཔུངོ་སྦྲ་ནགེ་ཕེབ་ནས་ནི། །སོགེས་

གེསུངོས་པ་ལྟ་བུ་ཡནི། འདསི་མཚིནོ་ནས་བདོ་ཡུལ་སྟེདོ་སྨོད་ཀུན་ཏུ་ཡངོ་གེཡས་རུ་

དངོ་གེཡོན་རུ། གུངོ་རུ་དངོ་དབུ་རུ་སོགེས་ཀྱི་ིཐེ་སྙད་ཡོད་པ་དགེ་ཀྱིངོ་། སྔོོན་གྱི་ིཚི་ེ

བཙན་པོའ་ིགེཡས་གེཡོན་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་འགྲ་ོབའ་ིདམགེ་གེ་ིསྐོར་ཚི་ོབཞོ་ིདངོ་། ད་ེ

དགེ་གེ་ིཐེགོེ་མ་འདྲེནེ་པའ་ིརུ་འདྲེནེ་སྡི་ེབཞོ་ིསགོེས་ཡདོ་པ་དེའ་ིཐེ་སྙད་ཡནི་ན།ོ།

༈ མད་ོསྨོད་དངོ་འབྲེེལ་བའ་ིཤར་ངོོས་ཀྱི་ིཡུལ་རྣམས་ལ་ཡངོ་། ཀ་ཆུ། ཐེ་ོཆུ། 

ས་ིཆུ། ལ་སོགེས་པའ་ིམིངོ་ཡདོ་པ་དགེ་ལ། འགེའ་ཞོགིེ་གེསི་ཀ་ཇི་ིསའོུ་ཅུ་སོགེས་རྒྱ་

སྐད་ཡིན་ཚུལ་དུ་བྲེིས་ཀྱིངོ་། གེདོན་མ་ིཟི་བར་གེཞུངོ་ཆུ་ལས་ཡུལ་གྱི་ིམིངོ་བཏེགེས་

པ། དཔེར་ན་ཀླུ་ཆུ་དངོ་། རྫ་ཆུ་ལྟ་བུའ་ིབོད་ཀྱི་ིཐེ་སྙད་ཡིན་ཏེེ། ད་ེཡངོ་ཆུ་ཆོེན་ཕེལ་

ཆོེར་གྱི་ིཆུ་མགེ་ོབོད་ན་ཡོད་པས། ཆུ་མགེ་ོནས་ཆུ་མཇུགེ་བར་བོད་ཀྱི་ིདཔུངོ་གེིས་

བཟུངོ་བ་ན་ཆུ་ད་ེགེའ་ིམིངོ་ཡུལ་ལ་བཏེགེས་པར་མངོནོ། 
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

ཆོེས་ཡ་མཚིན་པ་ཐེངོ་ཡིགེ་ཏུ། རྒྱ་ནགེ་གེོངོ་མ་ལ་ཡངོ་བ་ེཆུའ་ིརྒྱལ་པ་ོཞོེས་

བྲེསི་ཏེ།ེ ད་ེཡངོ་བ་ེཧོ་ེབྱ་བའ་ིཆུ་ཆོནེ་སན་ཤའི་ིཡུལ་དུ་འབབ་ཅོངིོ་། སྔོནོ་གྱི་ིགེོངོ་མའ་ི

རྒྱལ་ས་ཡངོ་ཕྱིོགེས་དེར་ཡོད་འདུགེ དེར་མ་ཟིད་རྒྱ་ཡུལ་གྱི་ིདཀྱིིལ་དགེ་ན་ཡངོ་། 

མཛ་ོམོའ་ིམཁར་དངོ་། མཁར་སྔོོན་ལ་སོགེས་པ་བོད་ཀྱི་ིཐེ་སྙད་ཡོད་པའ་ིགྲོངོ་ཁྱིེར་

མངོ་པ་ོཞོིགེ་སྣངོ་བ་འད་ིཀུན་ཀྱིངོ་། སྔོར་ཐེངོ་དུས་སུ་བོད་ཀྱི་ིལགེ་ཏུ་ཤོར་བའ་ིགྲོངོ་

ཁྱིརེ་ད་ེདགེ་གེ་ིགྲས་ཡནི་པར་སམེས། 

༈ ད་ན་ིརྗེ་ེབླནོ་སོགེས་ཀྱི་ིཐེ་སྙད་ལ་ཅུངོ་ཟིད་དཔྱད་ན། ད་ེཡངོ་བཙན་པ་ོདངོ་། 

རྗེ་ེདངོ་། རྒྱལ་པ་ོདངོ་། མངོའ་བདགེ་དངོ་། བླ་སོགེས་ན་ིསྔོོན་གྱི་ིབརྡོ་ཡིན་ཅོིངོ་། ས་

སྐྱོངོ་དངོ་མ་ིདབངོ་སོགེས་ན་ིལེགེས་སྦྱར་སྐད་ཀྱི་ིབྷཱུ་པཱ་ལ་དངོ་ན་རེནྡྲ་སོགེས་བསྒྱུར་

བར་འདུགེ་པས་བསྟེན་བཅོསོ་ཀྱི་ིཐེ་སྙད་ཙམ་ཡནི་ན།ོ །

ད་ེམཚུངོས་སྡི་ེབ་བྱ་བ་ཡངོ་ཕྱིསི་ཀྱི་ིཐེ་སྙད་ཡནི་ལ། ད་ེཡངོ་རྒྱ་གེར་པ་རྣམས་

རྒྱལ་པ་ོལ་ད�ེ་བ�་སྟེ་ེལྷ་ཞོསེ་འབདོ་པ་ད་ེཟུར་ཆོགེ་ནས། ཁ་ཆོ་ེབ་རྣམས་ཀྱི་ིསྐད་ལ་བད་ེ

ཝངོ་དུ་འབོད་པའི་ཐེ་སྙད་དེ་གེ་ཐེོགེ་མར་མངོའ་རིས་ཆོོས་རྒྱལ་རྣམས་ལ་ཆོོ་ལོར་

སྦྱར་ཞོིངོ་། ཕྱིསི་རནི་སྤུངོས་སྣའེུ་གེདོངོ་གེཙངོ་པ་སགོེས་ལ་ཡངོ་སྦྱར་ར།ོ །

ཡིགེ་རྙིིངོ་དུ་བཙན་པ་ོདངོ་བཙུན་མ་ོབྱ་བ་ལ། བཙན་ཕེ་ོདངོ་བཙན་མ་ོཞོེས་

བྲེསི་ཏེ།ེ དའེ་ིཕྱིརི་ཕེ་ོབྲེངོ་བྱ་བ་ཡངོ་བཙན་ཕེ�ོ་བཞུགེས་པའ་ིབྲེ�ངོ་ས་དངོ་། ད་ེབཞོནི་བླ་

བྲེངོ་བྱ་བ་བླ�་མ་བཞུགེས་པའ་ིབྲེ�ངོ་སའམ་དབུ་གུར་སོགེས་ལ་བྱེད་དེ། དམགེ་སྒོར་

བཏེབ་པ་ལ་དམགེ་གེི་བྲེངོ་བཏེབ་པ་སོགེས་འདུལ་བ་ལ་ཡངོ་སྣངོ་བ་བཞོིན་

ན།ོ །བཙན་མ་ོབྱ་བ་ད་ེཡངོ་རྒྱལ་པའོ་ིལྕམ་གེཅོགིེ་པུ་ལ་མནི་པར་རྒྱལ་རགིེས་ཀྱི་ིབུད་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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མེད་སྤྱིི་ལ་སྦྱར་བ་འོགེ་གེི་རྒྱལ་རབས་ཀྱིི་ཞོར་ལ་ཡངོ་གེསལ། ཨ་མད་ོརེབ་ཀོངོ་

ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པ་ོབློན་ཆོེན་བཙན་མ་ོབྱ་བའ་ིསྡི་ེགེསུམ་ཁད་ཉི་ེབར་ཡོད་པ་ཡངོ་། སྔོོན་

གྱིི་བརྡོ་ལ་སྦྱར་ན་རྒྱལ་པོ་བློན་ཆོེན་བཙུན་མོ་གེསུམ་གྱིི་མིངོ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་འདུགེ་

པས། ད་ེཡངོ་ད་ེགེསུམ་གྱི་ིམཚིན་ལས་དྲེས་པར་གེརོ་མ་ཆོགེ

༈  བློན་ཆོེན་དངོ་ཕྱི་ིབློན་ནངོ་བློན་བྱ་བ་དགེ་ཀྱིངོ་སྔོོན་གྱི་ིཐེ་སྙད་ཡིན་ཞོིངོ་། 

མདུན་ན་འདོན་ན་ིཔུ་ར་ོཏེ་ིཏེ་བྱ་བའ་ིརྒྱ་སྐད་བསྒྱུར་བ་སྟེ།ེ རྒྱ་གེར་གྱི་ིརྒྱལ་པོའ་ིལས་

ཚིན་ཙམ་ཡིན་ཞོིངོ་། ད་ེཡངོ་རྒྱལ་པོའ་ིམདུན་དུ་སྐར་བཅོོས་དངོ་རིགེ་བྱེད་སོགེས་

འདོན་པའི་བྲེམ་ཟིེ་བླ་མཆོོད་རེ་ཡོད་པ་དེའི་མིངོ་ཡིན་མོད་ཀྱིི། ཕྱིིས་ཀྱིི་མཁས་པ་

རྣམས་ད་ེབཀའ་བློན་ལྟ་བུ་ཞོིགེ་གེ་ིམིངོ་དུ་འཁྲུལ་ནས་སྣངོ་། 

དེས་ན་སྔོོན་དུས་བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོལ་སྐུ་བོན་བྱ་བ་ཞོིགེ་འདུགེ་པ་ད་ེམདུན་ན་

འདོན་གྱི་ིཚིོད་ཙམ་ཡིན། ད་ེབཞོིན་དུ་ཞོངོ་བློན་སྣ་བ་ོཆོ།ེ བཙན་ཁ་བ་ོཆོ།ེ ཨ་ཞོ་མགེ་ོ

བ་ོཆོ་ེབྱ་བ་ལྟ་བུ་དགེ་ཀྱིངོ་། དངིོ་སངོ་གེ་ིལས་སྣ་ེཆོནེ་མ།ོ ཞོལ་ངོ་ོཆོནེ་མ།ོ དབུ་མཛད་

ཆོནེ་མ་ོསོགེས་དངོ་དནོ་འདྲེ་བ་ལ། འགེའ་ཞོགིེ་གེསི་ད་ེམ་གེ་ོབར་ཆོནེ་པོའ་ིརིགེས་སུ་

འཁྲུངོས་པའ་ིསྔོོན་དུས་ཀྱི་ིབླ་མ་འགེའ་རེའ་ིམཚིན་ལ་ཁ་ཆོ་ེདངོ་སྣ་བ་ོཆོ་ེསོགེས་སུ་

གྲགེས་པར་བརྟེན་དོན་མེད་པའ་ིམཚིར་གེཏེམ་སྣ་ཚིོགེས་སུ་སྨྲས་ནས་སྣངོ་། གེཞོན་

ཡངོ་སྔོོན་གྱིི་དུས་སུ་ས་མཚིམས་ལ་མེལ་ཚིེ་དངོ་སོ་བྱེད་པའི་བློན་པོ་དགེ་འཇིོགེ་

ཅོངིོ་། ད་ེཡངོ་ཕྱིའི་ིདགྲ་ལ་ས་ོབྱདེ་པའ་ིཕྱི་ིས་ོབྱ་བ་ཞོགིེ་དངོ་། བདོ་སྡི་ེརངོ་གེ་ིནངོ་དུ་ས་ོ

བྱེད་པའ་ིནངོ་ས་ོབྱ་བ་གེཉིིས་ཡོད་པའ་ིཕྱི་ིམ་ན་ིད་དུངོ་ཡངོ་གེ་ོགེནས་ཀྱི་ིམིངོ་དུ་ཡོད་

ལ། ད་ེདགེ་ལ་ས་ོབློན་བྱ་བའ་ིཐེ་སྙད་ཀྱིངོ་རྡོ་ོརིངོ་སགོེས་ལ་གེསལ་ལ།ོ ། 
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

༈ འ་ོན་སྔོོན་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོདངོ་། བློན་འབངོས་ད་ེདགེ་གེ་ིཆོས་དངོ་བཞུགེས་

གེནས་ལ་སོགེས་པ་ཅོི་འདྲེར་ཡོད་སྙམ་ན། དེ་ཡངོ་རྒྱལ་པོའ་ིཆོ་བྱད་ཀྱིི་རྣམ་པ་

རགེས་ཙམ་ཞོིགེ་ན།ི རྒྱ་ནགེ་གེ་ིཕེ་ོཉིས་མངོའ་བདགེ་རལ་པ་ཅོན་མཇིལ་ཚུལ་འོགེ་ཏུ་

འགེོད་པར་འགྱུར་བ་ད་ེལས་ཀྱིངོ་ཤེས་པར་ནུས་ལ། ད་ེམིན་སྔོོན་དུས་ཀྱི་ིཡིན་ངོེས་

པའ་ིསྐུ་བརྙིན་བྲེིས་འབུར་ཅོ་ིརིགེས་ཞོིགེ་མཇིལ་རྒྱུ་བྱུངོ་ན་ཡངོ་རྣམ་པ་གེསལ་བར་

འཆོར་ནུས་མོད་ཀྱི་ིད་ེའདྲེ་ཡངོ་རྩེད་ཆོོད་པར་དཀའ། ད་ེདུས་ཕྱིིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིཁྲིོད་

ན་བོད་དངོ་མཛའ་འབྲེེལ་ཆོ་ེབ་ན་ིཏེ་ཟིིགེ་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། ཏེ་ཟིིགེ་ཡུལ་དུ་ན་ིསྐབས་

དེར་ནངོ་པའི་བསྟེན་པ་དར་བར་མ་ཟིད། ཤེས་རིགེ་ཡོན་ཏེན་གྱིི་ཆོ་ལ་ཡངོ་ཁོངོ་

རྣམས་འགྲན་ཟླ་དངོ་བྲེལ་གེཤིས། བོད་ཀྱི་ིརྗེ་ེབློན་རྣམས་ཀྱིངོ་ཕེལ་ཆོེར་ཏེ་ཟིིགེ་པའ་ི

སྲིོལ་ལུགེས་གེནངོ་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེེ། སྲིོངོ་བཙན་གྱིིས་དར་དམར་པོའ་ིཐེོད་

བཞོསེ་པ་སོགེས་ཀྱིངོ་བཤད་ལ། ཟི་འགོེ་གེ་ིབརེ་དངོ་། ཕྱིགེས་ལྷམ་སྣ་ེའཁྱིིལ་གྱིནོ་པ་

སོགེས་ཀྱིངོ་ཏེ་ཟིིགེ་གེི་སྲིོལ་དངོ་འདྲེ། ལར་ཟི་འོགེ་ནི་སྔོོན་དུས་སུ་རྒྱ་དཀར་ནགེ་

གེཉིསི་ཀར་ཡངོ་གྱིནོ་སྲིལོ་མེད་པར་འདུགེ 

རྗེསེ་སུ་དཔགོེ་པའ་ིཐེབས་གེཞོན་ཞོགིེ་ན་ིའད་ིལྟར། རྒྱལ་ཁམས་ས་ོསའོ་ིཡུལ་

ལྷ་རྣམས་ན་ིཡུལ་ད་ེདངོ་དེའ་ིསྔོོན་གྱི་ིམ་ིགེཙ་ོབ་ོདགེ་གེ་ིཆོ་ལུགེས་སུ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། 

དེས་ན་རངོ་ར་ེརྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིངོ་བཙན་དངོ་རྒྱལ་པ་ོཞོངོ་བློན་སོགེས་སུ་འབོད་པའ་ི

ཡུལ་ལྷ་འད་ིདགེ་ལ་བལྟས་ནས། སྔོནོ་གྱི་ིབཙན་པ་ོདངོ་རྒྱལ་པ་ོརྣམས་དྲེགེ་པ་ོགེཡུལ་

གྱི་ིཆོ་ལུགེས་ཇི་ིལྟར་མཛད་པའ་ིརྣམ་པ་རགེས་ཙམ་ཞོིགེ་དཔྱད་ན་མ་ིའཚིམ་པ་ཆོེར་

མེད་པར་སེམས་ཏེ།ེ མངོའ་རིས་བླ་དྭགེས་སུ་ཆོོས་རྒྱལ་གྱི་ིགེདུངོ་རྒྱུད་དུ་གྲགེས་པ་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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ད་ལྟའ་ིབར་ཡོད་པ་རྣམས་ནས། ལ་ོགེསར་སོགེས་ཀྱི་ིཚི་ེསྔོོན་གྱི་ིཆོས་ཡིན་ཟིེར་ནས་

ཞྭ་དམར་བཙན་ཞྭའ་ིདབྱིབས་ཅོན་རྩེ་ེམ་ོམཐེ་ོཞོིངོ་ཕྲ་བའ་ིཡས་ཟུར་དུ་ཚི་ེདཔགེ་མེད་

ཀྱི་ིསྐུ་བརྙིན་ཞོིགེ་དར་དམར་གྱིིས་བཅོིངོས་པའ་ིལྷགེ་མ་མདུན་ནས་བསྣོལ་བསྒྲིིགེས་

ཏེ་ེགྱིནོ་པ་སོགེས་ཡནི་འདུགེ 

དརེ་མ་ཟིད་བཙན་དངོ་རྒྱལ་པའོ་ིའཁརོ་གྱི་ིརུ་འདྲེནེ་སྡི་ེབཞོ་ིབྱ་བ་ད་ེཡངོ་ཕེལ་

ཆོེར་སྔོོན་གྱིི་སྲིོལ་ལ་འདྲེ་སྟེེ། རྒྱལ་པོའ་ིཐེངོ་ཡིགེ་ཏུ། མུ་ཏེིགེ་བཙན་པོས་བྱངོ་དུ་

དམགེ་དྲེངོས་ཚུལ་བཤད་པ་ན། མདུན་གྱི་ིབཤུལ་སལེ་གྱིད་མ་ིརྟ་ཞོནོ་བརྒྱ། །གེཡས་

ཀྱི་ིརུ་འདྲེནེ་དཔའ་བ་ོསྟེགེ་ཆོས་བརྒྱ། །གེཡནོ་གྱི་ིརུ་འདྲེནེ་སྔོགེས་མཁན་ཕུར་ཐེགོེས་

བརྒྱ། །སློད་ཀྱི་ིརྗེེས་ཉུལ་ཞུབ་ཆོནེ་མདུངོ་ཐེགོེས་བརྒྱ། །སོགེས་བཤད་པས་ས།ོ །

ད་ེབཞོིན་རྡོ་ོརྗེ་ེལེགེས་པ་དངོ་རྒྱལ་པ་ོསོགེས་ཐེངོ་ཞུ་གྱིོན་པའ་ིགེཟུགེས་སུ་

ཡངོ་བྱས་ལ། ཐེངོ་ཞུ་འད་ིཡངོ་བོད་རངོ་གེ་ིསྲིོལ་ལས་ཡུལ་གེཞོན་གེངོ་ལ་ཡངོ་མ་ི

འདུགེ་ཅོིངོ་། རྒྱ་གེར་ཤར་ངོོས་ཀྱི་ིབྷོར་མ་པ་རྣམས་ན་ིབོད་རིགེས་ལས་མཆོེད་པར་

ཁོངོ་ཅོགེ་གེི་རྒྱལ་རབས་སུ་ཡངོ་གེསལ་བ་བཞོིན་ལ། དེ་དགེ་གེི་སྔོ་མའི་རྒྱལ་པོ་

རྣམས་ཀྱིངོ་ཐེངོ་ཞུ་གྱིོན་པ་ཡིན་འདུགེ་པས། འ་ོན་རངོ་རེའ་ིབཙན་པོས་ཀྱིངོ་སྐབས་

འགེར་ཐེངོ་ཞུ་ཡངོ་གེསལོ་བ་ཡནི་ནམ་སྙམ། 

ད་ེམཚུངོས་དམར་པ་ོར་ིལ་ཁྲི་ིབཙུན་གྱིིས་བཞོེངོས་པའ་ིཕེ་ོབྲེངོ་དམར་པ་ོརྩེ་ེ

མ་ོམདའ་མདུངོ་གེིས་བརྒྱན་པ་ད་ེལ་དཔ་ེབྱས་ནས། འབངོས་རྣམས་ཀྱིངོ་བཙན་གྱི་ི

བཞུགེས་ས་ལ། མདའ་དངོ་མདུངོ་གེིས་སྤྲོས་པའ་ིསྐུ་མཁར་དམར་པ་ོདངོ་ལ་རྩེ་ེལ་

སོགེས་པ་བརྩེིགེས་པར་སེམས། མདོར་ན་བཙན་དངོ་བཙན་པ་ོགེཉིིས་ཀའི་ཆོས་



 14  

དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

དངོ་། སྐུ་མཁར། ལ་ཐེདོ། རུ་དར་ལ་སགོེས་པ་དམར་ཟིིངོ་ངོ་ེབ་ཞོགིེ་ཡདོ་པ་ཡནི་ནམ་

སྙམ། དམར་པ་ོརིའ་ིཕེ་ོབྲེངོ་གེ་ིདབྱབིས་བཀོད་ཞོབི་ཙམ་ཞོིགེ་རྒྱལ་པའོ་ིབཀའ་འབུམ་

དུ་ཡངོ་གེསལ་ལ། ད་ལྟ་སྔོོན་གྱི་ིཕེ་ོབྲེངོ་དེའ་ིདཔ་ེརིས་ཁུངོས་དགེ་ཅོིགེ་རྙིེད་པ་ན།ི རྩེ་ེ

ཕེ་ོབྲེངོ་ཤར་ཁྱིམས་ཀྱི་ིལྡིབེས་རསི་འད་ིཡནི་ཏེ།ེ གེངོོ་ས་ལྔ་པའ་ིལྷ་ལྡིན་དཀར་ཆོགེ་ཏུ་

གེཙུགེ་ལགེ་ཁངོ་ན་དཔེ་རིས་རྙིིངོ་པ་དེ་ཡོད་པར་གེསུངོས་པ་དིངོ་སངོ་དུད་དྲེེགེ་

ཆོགེས་པས་མ་ིགེསལ་མདོ། ད་ེདུས་མཐེོངོ་ན་ད་ེལ་ཕྱི་ིམ་ོབྱས་པར་ངོསེ་པས་ས།ོ །

ཕེ་ོབྲེངོ་ད་ེརྒྱ་དམགེ་གེིས་མ་ེལ་བསྲིེགེས་ཞོེས་ལ་ོརྒྱུས་འགེར་བྲེིས་ཀྱིངོ་། རྒྱ་

དམགེ་དབུས་སུ་སློེབས་པའི་གེཏེམ་ནི་རྒྱའི་རྒྱལ་རབས་གེངོ་ན་ཡངོ་མེད་པ་ཡིན་

འདུགེ་ལ། རྭ་ལ་ོསོགེས་དངོ་དུས་མཉིམ་པའ་ིཁྱུངོ་པོའ་ིམཁས་པ་གྲགེས་ས་ེབྱ་བ་ད་ེ

པ་ོཏེ་ལར་བཞུགེས་ནས་ཚིད་མའ་ིའཆོད་ཉིན་གེནངོ་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱིངོ་འདུགེ་པས། 

དུས་ཕྱིིས་ཙ་ན་དགེོན་གེནས་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ། ཆོོས་རྒྱལ་དུས་ཀྱི་ི

གེཟིིམ་ཁངོ་དཀར་པ་ོཐེོགེ་ས་ོབཅུ་གེཅོིགེ་ཅོན་ཞོེས་སྔོོན་གྱི་ིགེནས་ཡིགེ་འགེར་ཡངོ་

འདུགེ  

ད་ལྟའི་ཕེ་ོབྲེངོ་མ་བཞོེངོས་པའི་ལ་ོཉིི་ཤུ་ཙམ་གྱིི་གེོངོ་རོལ་དུ་དབུས་

སུ་སློབེས་པའ་ིམཐེར་མ་ིའཇིོན་གུར་བརེ་བྱ་བ་ཞོིགེ་གེསི། རངོ་ཉིདི་ཀྱིསི་ཇི་ིལྟར་

མཐེངོོ་བའ་ིཔ་ོཏེ་ལའ་ིདཔ་ེརསི་ཤགིེ་འདུགེ་པར་ཡངོ་། ཁངོ་བརྩེགེེས་མངོ་པ་ོདངོ་

ལྕགེས་ར་ིལ་སོགེས་པ་ཡངོ་སྣངོ་། གེཞོན་ཡངོ་ཕེ་ོབྲེངོ་རླུངོ་འཚུབ་མ་རུ་ཏེ་དངོ་། 

འཕེངོ་ཐེངོ་གེ་ིཁངོ་མ་ོཆོ་ེདངོ་། བྲེགེ་དམར་མགྲནི་བཟིངོ་ལ་སོགེས་པ་སྟེ།ེ ད་ེདགེ་གེ་ི

བཀདོ་པ་ཅོ་ིའདྲེ་ཞོིགེ་ཡནི་པ་དཔྱད་པའ་ིགེཞོ་ིམདེ། འནོ་ཀྱིངོ་བཙན་པ་ོརྗེ་ེབླནོ་རྣམས་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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ཤས་ཆོརེ་གུར་གྱི་ིནངོ་དུ་བཞུགེས་པར་མངོནོ། བླནོ་ཆོནེ་རྣམས་ཀྱིངོ་ཕེལ་ཆོརེ་རྒྱལ་

པའོ་ིཆོས་འདྲེ་བ་དངོ་། དམགེ་དཔནོ་རྣམས་སྟེགེ་ལྤགེས་གྱིནོ་པ་སོགེས་འགོེ་གེ་ིརྒྱལ་

རབས་ཀྱི་ིཞོར་ལ་གེསལ། གེཟིམི་འགེགེ་ཚིསོ་འཁྱིརེ་བའ་ིའབོགེ་ལྕགེ་གེམ། སྟེགེ་གེ་ི

ཐེོགེ་བུ་བྱ་བ་འདི་ཡངོ་ཁྲིི་སྲིོངོ་གེི་དུས་སུ་དཔའ་བོ་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ཆོས་སུ་

གྲགེས། འབངོས་བྱིངོས་ན་ིའབྲེགོེ་སྡིའེ་ིརྣམ་པར་ཡདོ་ལ། ཁྱིམི་ར་ེར་ེབཞོིན་གྱི་ིསྒོ་ོསྟེེངོ་

དུ་དར་མདུངོ་ར་ེསློངོོ་བ་འད་ིཡངོ་བདོ་ཀྱི་ིཐུན་མོངོ་མ་ཡནི་པའ་ིསྲིལོ་ལྟ་བུ་ཡནི་ཏེ།ེ ད་ེ

ཡངོ་ཐེགོེ་མར་དམགེ་གེ་ིརྟགེས་སུ་མངོནོ་ལ། རྗེསེ་སརོ་ཆོསོ་ཀྱི་ིལས་སུ་སོངོ་བས། 

སྟེདོ་ན་རྒྱ་གེར་དངོ་འདྲེསེ་པའ་ིབདོ་རིགེས་རྣམས་ནས། སྨོད་ན་རྒྱ་ནགེ་གེ་ིགྲངོོ་

དཀྱིལི་དུ་ཡདོ་པའ་ིབདོ་ཀྱི་ིམ་ིཁྱིམི་གེཅོིགེ་ཡནི་ཡངོ་རུངོ་། སྒོ་ོསྟེངེོ་དུ་དར་ལྕགོེ་སློངོོ་

བའ་ིསྲིལོ་ད་ེད་ལྟའ་ིབར་དུ་ཡདོ། ཡུལ་མིའ་ིཆོས་དངོ་སྲིལོ་ལུགེས་གེཞོན་ན་ིབྱངོ་

མཐེའ་དངོ་ལྷ་ོམཐེའ་ིལུངོ་ཁུགེ་འགེལོ་བ་ོདགེ་ན། ད་ལྟ་ཡངོ་སྔོནོ་གྱི་ིམིའ་ིསྐུ་བརྙིན་

གེསནོ་པ་ོམངོ་དུ་བཞུགེས་འདུགེ་པ་ད་ེདགེ་ལ་དངོསོ་སུ་མཇིལ་བས་ཤསེ། ཡུལ་གྱི་ི

ལྷ་དངོ་སྔོོན་གྱི་ིམ་ིགེཉིསི་དཔ་ེསྦྱར་ནས་དཔྱད་པ་བྱས་པ་འད་ིའདྲེ་ལ། མངོ་པ་ོདགེ་

བྱསི་པའ་ིརིགེས་པ་ལྟ་བུར་སམེས་ངོསེ་མོད་ཀྱི།ི རྒྱ་གེར་གྱི་ིགེངྒཱའ་ིལྷ་མསོ་རྐོངོ་

གེདུབ་གྱིནོ་པ་ནས། ཨ་མདོའ་ིརྨ་རྒྱལ་སྤེམོ་རྭས་ཕྱིིངོ་ཞྭ། རྒྱ་ནགེ་གེ་ིཀནོ་ཡནི་ཕུ་

སཱས་བརེ་སྔོནོ་གྱིནོ་པའ་ིབར་ཞོབི་ཏུ་ལྟསོ་དངོ་། ཡུལ་མིའ་ིཆོ་ལུགེས་སུ་བྱས་མ་

བྱས་མངོནོ་སུམ་དུ་མཐེོངོ་བར་འགྱུར་ར།ོ །

དུས་གེསུམ་རྗེནེ་པར་གེཟིིགེས་པའ་ིམངོནོ་ཤསེ་དངོ་། །

རླམོ་པའ་ིའལོ་ཚིདོ་སྨྲ་བའ་ིསྤེབོས་པ་གེཉིསི། །
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

གེངོ་ལ་མདེ་པའ་ིཉིམ་ཆུངོ་ངོ་འདྲེ་དགེ ། 

ལྐོགོེ་གྱུར་ཡུལ་ལ་དཔྱད་ཚུལ་འད་ིཙམ་ཉིདི། ། 

ཅོསེ་སྨྲས་ས།ོ། 

༈  ལ་ིཡུལ་བོད་ཀྱི་ིའབངོས་སུ་ཚུད་ད་ོབྱ་བའ་ིལ་ིཡུལ་ད་ེཕྱིོགེས་གེར་ཡོད་

སགོེས་ཀྱིངོ་བར་སྐབས་སུ་ཐེམས་ཅོད་ཀྱིསི་བརྗེདེ་པ་ལྟར་གྱུར་ཏེ།ེ ལ་ོངོ་ོབརྒྱ་ཕྲགེ་དུ་

མ་སོངོ་ཞོིངོ་། དའེ་ིབར་ལ་འགེའ་ཞོིགེ་གེསི་འལོ་ཚིདོ་བྱས་ཏེ།ེ བལ་ཡུལ་དངོ་ལ་ིཡུལ་

དོན་གེཅོིགེ་པར་བྱས་ནས། གླེངོ་རུ་ལུངོ་བསྟེན་གྱི་ིགེནས་ཐེམས་ཅོད་ཀྱིངོ་ད་ེཕྱིོགེས་

སུ་ངོོས་འཛནི་པ་སོགེས་བྱས་ས།ོ །

དེས་ན་ལ་ོཙཱ་བ་ཤམྦྷ་ལ་པའ་ིཞོལ་ནས། དེངོ་སངོ་བོད་ན་ལ་ིཡུལ་ངོོས་ཟིིན་

མཁན་རེད་མདའ་བ་དངོ་ངོེད་གེཉིིས་ལས་མེད་ཅོེས་གེསུངོས་པར་གྲགེས་པ་ཡངོ་

ཕེལ་ཆོེར་དོན་ལ་གེནས་པ་ཡིན་ལ། བལ་ཡུལ་དངོ་ལ་ིཡུལ་མ་ིགེཅོིགེ་པ་ན་ིགྲ་ོལུངོ་

པས། རྒྱ་གེར་ཤར་ནུབ་ལི་དངོ་བལ་པོའ་ིཡུལ། །ཞོེས་དེ་གེཉིིས་ཡུལ་སོ་སོར་

གེསུངོས་པས་ཀྱིངོ་ཤསེ་ལ། 

བཅོམོ་ལྡིན་རིགེ་རལ་གྱིསི་ཀྱིངོ་། 

ས་ནུས་བཟུངོ་བའ་ིལ་ིཡུལ་ད།ེ །

རྒྱ་བདོ་མཚིམས་ཀྱི་ིབལ་པ་ོམནི། །

ཞོསེ་ཤནི་ཏུ་གེསལ་བར་གེསུངོས་ས།ོ །

དསེ་ན་ལ་ིཡུལ་ད་ེན་ིབདོ་ཀྱི་ིབྱངོ་རྒྱབ་དངོ་། ཨུ་རུ་སུའ་ིལྷ་ོམཐེར་ཆོགེས་པའ་ི



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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ཡུལ། རྒྱ་གེར་སྐད་དུ་ཀ་ཾས་ད་ེཤ  ཡུལ་གེཞོན་དུ་ཏུར་ཀ་ིསྠཱན་དངོ་། རྒྱ་ནགེ་པས་

སིན་ཇིངོ་དུ་འབོད་པ་འདི་ཡིན་ཏེེ། འདིའི་ཤར་མཐེའ་མཚི་ོསྔོོན་པོའ་ིབྱངོ་རྒྱབ་དངོ་

འབྲེལེ་ཞོངིོ་། ནུབ་ཀྱི་ིམཐེའ་ན་ིམངོའ་རསི་བླ་དྭགེས་ཕྱིོགེས་དངོ་ཚིོངོ་འགྲུལ་ཡདོ་པའ་ི

ཡར་ཀན་བྱ་བ་ད་ེཡིན་ལ། སྔོར་ཕྱིོགེས་འདིར་བསྟེན་པ་རྒྱ་ཆོེར་དར་བ་ལས། སྲིོངོ་

བཙན་གྱི་ིསྐུ་དུས་ཙམ་ན་ཆོསོ་བསྣུབས་ཏེ།ེ དགེ་ེསློོངོ་རྣམས་བདོ་དངོ་རྒྱ་གེར་དུ་བྲེསོ། 

ད་ེནས་བཟུངོ་ཀློ་ཀློོའ་ིརྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ིལྟ་ེབ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏེ་ེཡོད་ཅོིངོ་། ད་དུངོ་ཡངོ་གེ་ོ

ཤྲདྒ་གླེངོ་རུའ་ིགེཙུགེ་ལགེ་ཁངོ་གེ་ིཤུལ་དངོ་། གེཞོན་ཡངོ་མཆོོད་རྟེན་ཞོིགེ་པ་ོདངོ་

སྔོོན་གྱི་ིདགེོན་ར་ོཤིན་ཏུ་མངོ་བ་ཡོད་འདུགེཡུལ་འདིའ་ིམ་ིརིགེས་རྣམས་སོགེ་རྒྱུད་

ཡནི་པས། ཀུན་མཁྱིནེ་ཀློངོོ་ཆོནེ་པས། ལྕངོ་ར་སྨུགེ་པ་ོལ་སགོེས་པའ་ིསགོེ་ཡུལ་ཞོསེ་

གེསུངོས་པ་ཡནི། 

ཡུལ་འད་ིལ་མད་ོསྨོད་པ་རྣམས་ཡུལ�་ལ�ི་ཞོེས་འབདོ་པ་ཡངོ་། དནོ་ལ་ལ�ི་ཡུལ�་

བྱ་བའ་ིཚིིགེ་མགེ་ོམཇུགེ་ལྡིོགེ་པའམ། ཡངོ་ན་རྒྱ་གེར་ཡུལ་བྱ་བ་ལ་སྐབས་འགེར་

ཡུལ་རྒྱ་གེར་ཞོེས་བརྗེོད་པ་དངོ་འདྲེ། ཡུལ་འད་ིན་ིབོད་ལས་ཤིན་ཏུ་ཁད་རིངོ་བའ་ིརྒྱུ་

མཚིན་གྱིསི། སྔོར་བདོ་འབངོས་སུ་འདུས་ས་ོབྱ་བ་ཡངོ་ཡདི་ཆོསེ་དཀའ་བ་ཙམ་ཡནི་

མདོ། 

དགྲ་བཅོོམ་དགེ་ེའདུན་འཕེེལ་གྱི་ིལ་ིཡུལ་ལུངོ་བསྟེན་དུ་ཡངོ་གེསུངོས་ཏེ།ེ ད་ེ

ལ་མངོ་པ་ོཞོགིེ་ན་ིབོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པསོ་འཛིན་པར་འགྱུར་ར།ོ །ཞོསེ་དངོ་། 

གླེངོ་རུ་ལུངོ་བསྟེན་གྱི་ིམད་ོལས་ཀྱིངོ་། མ་འོངོས་པ་ན་ལས་ཀྱི་ིདབངོ་གེིས་

ཡུལ་འདིར་བོད་དངོ་སུམ་བྷོའི་དམགེ་རྣམས་ཀྱིངོ་འོངོ་བར་འགྱུར་ཏེེ། སོགེས་
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གེསུངོས་ས།ོ །

སུམ་བྷོ་དེ་སྔོར་བོད་ཁོངོས་ཀྱིི་རྒྱལ་ཕྲན་ཞོིགེ་གེི་ས་ཡིན་པ་ལ། ཁོངོ་ཚིོའི་

རིགེས་ད་ེདིངོ་སངོ་ཨ་མདོའ་ིཁྲིོད་དུ་འདྲེེས་ནས་ཡོད། གེཞོན་ཡངོ་སྔོ་རྟགེས་འཁྲུལ་

མེད་ལྟ་བུ། ཉི་ེདུས་འདིར་ཡུལ་དེའ་ིབྱ་ེམའ་ིགེསེབ་ནས་བོད་ཀྱི་ིརྫོངོ་གེོགེ་མངོ་པོའ་ི

ཤུལ་གེསར་དུ་རྙིེད་པ་ལས། སྔོ་མོའ་ིབོད་ཀྱི་ིཡ་ོབྱད་སྣ་ཚིོགེས་དངོ་། ཡུལ་མ་ིལས་

ཁྲིལ་བསྡུས་པའ་ིབྱངོ་བུ་ཆོ་ེཆུངོ་དུ་མ། དམགེ་དཔོན་སོགེས་ཀྱིིས་ཕེན་ཚུན་བཏེངོ་

བའ་ིཡ་ིགེ་ེལ་སོགེས་པ་ཆོེས་མངོ་པ་ོཞོིགེ་འཐེོན་ནས། རྒྱལ་ཁབ་དུ་མར་འཁྱིེར་ཏེ་ེ

སྔོནོ་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་དཔྱདོ་པའ་ིམཁས་པ་ཐེམས་ཅོད་ཀྱིངོ་ཡདི་ཆོསེ་པ་ཡནི་ན།ོ །

འོགེ་ཏུ་བཀོད་པའ་ིརྒྱལ་རབས་ཀྱི་ིདུམ་བུ་དངོ་པ་ོགེཉིིས་ཀྱིངོ་ཕྱིོགེས་ད་ེནས་

རྙིེད་པའ་ིཡིགེ་རིགེས་ཀྱི་ིགྲས་ཡིན་ལ། སྔོ་མོའ་ིལྷ་ཁངོ་ཞོིགེ་གེ་ིའདགེ་ཞོལ་གྱི་ིལྡིེབས་

རསི་ཡངོོས་རྫགོེས་བཀགོེ་སྟེ།ེ རྒྱ་གེར་དུ་འཁྱིརེ་ནས་ད་ལྟ་རྒྱལ་ས་ངྷེ་ེལ་ིན་ཡདོ་ཅོངིོ་། 

ད་ེནས་རྙིདེ་པའ་ིདངོསོ་ཆོས་གེཞོན་མངོ་པ་ོཞོགིེ་ཀྱིངོ་དརེ་ཡདོ། རུས་དུམ་དངོ་བྱངོ་བུ་

སོགེས་ལ་ཁྲིལ་བསྡུས་པའི་ཐེོ་བཀོད་པ་དེ་དགེ་ཀྱིངོ་ཆོེས་གེནའ་དུས་ཀྱིི་བརྡོ་རྙིིངོ་

འབའ་ཞོིགེ་ཏུ་བྲེིས་པ་དཔེར་ན། རྩེངོ་ནན་ཡམ་གེསུམ་དངོ་རན་ཁུར་གེཅོིགེ་(ཆོངོ་བྲེ་ེ

གེསུམ་དངོ་རྩྭ་ཁུར་གེཅོིགེ་)བྱ་བ་སོགེས་སྣངོ་། བློན་ཆོེན་དངོ་དམགེ་དཔོན་ལ་སྙན་

འབུལ་གྱི་ིབཀའ་ལན་གེཉིསི་ཙམ་ཞོིགེ་ཀྱིངོ་འདརི་དཔརེ་མཚིནོ་དུ་བཀདོ་ན། 

༼ཨངོ༽༈  ཕེ་ོབྲེངོ་ལྷན་ཀར་ནས། འབྲུགེ་ᨵ �ྀ་ལོྀ �ྀ་དགུན་ཟླ་འབྲེངིོ་པའོ་ིངོ་ོ

ལ། བཀྱིེའ་ིཕྱིགེ་རྒྱ་ཕེགོེ་སྟེ།ེ ཤ་ཅུའ་ིརྩེ་ེརྗེ་ེལ་མཆོདི་སྩལ་པའ། རྒྱ་ཤ་ཅུ་བའ་ིའབངོས་

རྣམས་ཀྱིིས་གེསོ་པའ། ཕེོ་བྲེངོ་དངོ་ཁྲིོམ་ཆོེན་པོར། ལོ་ཐེངོ་དུ་ཤ་ཅུ་ནས། སྤྱིན་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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གེཟིགིེས་ཏེངོོ་ྀ �ྀ། དགུངོ་ལ་ོར་ེར་ེཞོངིོ་། ལན་ར་ེཙམ་ཞོགིེ་རྫངོོ་པའ། བླྀ �ྀ་ལྡུམ་ར་ཁ་

དུ་མ་ཞོིགེ་མངོའ་བའ་ིཐེོགེ་གེིས་ལྷགེ་པར་ཡངོ་འཚིལ་ཏེེ། རྗེ་ེབློན་འཕྲུལ་ᨹ �ྀབཀའ་

དྲེནི་ལ། བདགེ་ཅོགེ་ལྷ་ོབལ་མགེ་ོམཐེ་ོམཐེསོ་ཀྱིངོ་། སྒོ་ོསྒོརོ་ལྡུམ་ར་ར་ེར་ེཙམ་བསྐྲུན་

པའ་ིཐེོགེ ལ་ོཐེངོ་བླ་སྐྱེས་ཡ་ེམ་བྱུངོ་བར་རྩེ་ེརྗེ་ེདགེ་གེིས་རྟགེ་ཏུ་ར་མར་གེནོན་ཅོིངོ་

ཕྲོགེས་པ་སྙམས་ལས་འཆོད་ཅོིངོ་མཆོིས་ན། སློན་ཆོད་འབངོས་ཀྱི་ིལྡུམ་ར་འཕྲོགེ་

ཅོངིོ་འཚིརེ་མྱོ་ིགེནངོ་བར། ནནོ་ཐུར་ᨹ �ྀ་ཕྱིགེ་རྒྱ་ཅོ་ིགེནངོ་ཞོེས་གེསལོ་བ་ལས། འད་ི

བཞོིན་དུ་ཕྱིགེ་རྒྱ་སྩོལ་ཅོིགེ་ཅོེས། ཞོངོ་བློན་ཆོེན་པོའ་ིམཆོིད། བློན་ཁྲིོམ་བཞོེར་དངོ་། 

བླནོ་ལྷ་བཟིངོ་གེསལ་མཐེངོོ་གེ་ིསུགེ་རྒྱ་འགོེ་ནས་གེཏེད་ཀྱིསི། ཕྱིགེ་རྒྱ་ལས་འབྱུངོ་བ་

བཞོནི་འཚིལོ་ཅོགིེ་ཅོསེ་པའ།ོ །

ད་ེལ་ཕེ་ོབྲེངོ་ལྷན་ཀར་ན།ི སྟེངོོ་ཐེངོ་ལྡིན་དཀར་བྱ་བའ་ིཕེ་ོབྲེངོ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་ི

དཀར་ཆོགེ་ཐེོགེ་མར་བྲེིས་ས་ད་ེཡིན་པར་སེམས། ཤ་ཅུ་ན་ིལ་ིཡུལ་མཐེོངོ་ཁྱིབ་ཀྱི་ི

ནངོ་ཚིན་སྡིེ་གེཅོིགེ་གེི་མིངོ་དུ་སྣངོ་། རྩེེ་རྗེེ་ནི་ཡུལ་དེའི་བློན་ནམ་རྫོངོ་དཔོན་དུ་

འདུགེཁྲིོམ་ཆོེན་པ་ོན་ིདམགེ་དཔོན་དངོ་། ལ་ོཐེངོ་བླ་སྐྱེས་ན་ིལ་ོདུས་ཀྱི་ིཁྲིལ་དངོ་གེོངོ་

དུ་འབུལ་རྒྱུའ་ིསྐྱེས་ཏེ་ེའདུལ་བ་ན་ཐེ་སྙད་ཡོད་པ་ད་ེཡིན། ཏེོངོ་ལ་ིན་ིཤིངོ་འབྲེས་ཤིགེ་

གེ་ིམིངོ་ཡནི་ནམ་སྙམ། རྗེ་ེབླནོ་འཕྲུལ་ན་ིའཕྲུལ་གྱི་ིརྗེ་ེབླནོ་ཏེ་ེསྤྲུལ་པའ་ིརྒྱལ་བླནོ་བྱ་བ་

དངོ་དནོ་གེཅོགིེབདགེ་ཅོགེ་ལྷ་ོབལ་བྱ་བ་འད།ི ལ་ིཡུལ་མཐེངོོ་ཁྱིབ་ཏུ་བལ་པའོ་ིརགིེས་

ཀྱི་ིསྡི་ེཞོགིེ་ཡདོ་དམ་སྙམ་སྟེ།ེ སྔོར་བདོ་ཀྱིསི་བླངོས་པའ་ིཡུལ་འགེའ་ཞོགིེ་གེ་ིམ་ིརྣམས་

ས་གེཞོན་དུ་སྤེོར་བཅུགེ་པར་འདུགེ་ཅོིངོ་། བྱངོ་གེ་ིགྲུ་གུ་རྣམས་ཕེམ་ཚིེ། གྲུ་གུའ་ིམ་ི

རྣམས་ལྷ་ོམོན་གྱི་ིཡུལ་དུ་སྤེོར་བཅུགེ་པ་ཐེངོ་ཡིགེ་ཏུ་ཡངོ་གེསལ་བ་བཞོིན། བལ་པ་ོ
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མངོ་པ་ོཞོགིེ་ཀྱིངོ་ལ་ིཡུལ་དུ་སྤེརོ་བཅུགེ་པ་ཡནི་ནམ་སྙམ། 

དེས་ན་གེོངོ་གེ་ིབཀའ་གེཙིགེས་དེའ་ིདོན་ཅུངོ་ཟིད་གེསལ་བར་བསྒྱུར་ན་འད་ི

ལྟར། 

༈ ཕེ་ོབྲེངོ་ལྡིན་དཀར་ནས། འབྲུགེ་ལོའ་ིདགུན་ཟླ་འབྲེངིོ་པརོ་གེནངོ་བའ་ིབཀའ་

རྒྱ་ཕེབ་སྟེ།ེ ཤ་ཅུའ་ིརྩེ་ེརྗེ་ེལ་བཀའ་སྩལ་བ་ན།ི ཤ་ཅུའ་ིའབངོས་རྣམས་ཀྱིསི་ཞུས་པར། 

ཕེ་ོབྲེངོ་དངོ་དམགེ་དཔནོ་ཆོནེ་པ་ོལ། ལ་ོར་ེར་ེབཞོནི། སྤྱིན་གེཟིིགེས་ཀྱི་ིཏེོངོ་ལ་ིལན་ར་ེ

འབུལ་སྲིོལ་ཡོད་པར། རྒྱལ་པོའ་ིལྡུམ་ར་ཁ་མངོ་པོ་ཡོད་པའི་འབབ་ཀྱིི་སྟེེངོ་ནས་

འབུལ་རྒྱུ་འདངོ་བར་མ་ཟིད་ལྷགེ་པར་ཡངོ་གྱུར་ལ། སྤྲུལ་བའ་ིརྒྱལ་བློན་གྱི་ིསྐུ་དྲེིན་

ལས། བདགེ་ཅོགེ་ལྷ་ོབལ་ཉིམ་དྲེགེ་པ་ཚིོས་ཀྱིངོ་ཁྱིིམ་ར་ེབཞོིན་ལྡུམ་རྭ་ར་ེར་ེབསྐྱིལ་

བར། ལ་ོདུས་ཀྱི་ིཁྲིལ་མ་བྱུངོ་བར་བརྟནེ། ཤ་ཅུའ་ིརྩེ་ེརྗེ་ེདགེ་ནས་རྟགེ་ཏུ་དབངོ་གེནནོ་

བྱེད་ཅོིངོ་འཕྲོགེ་སྙམ་ནས་བརྗེོད་ཀྱིིན་འདུགེ་པས། ཕྱིིན་ཆོད་འབངོས་ཀྱིི་ལྡུམ་རྭ་

འཕྲགོེ་ཅོངིོ་གེནདོ་འཚི་ེམ་ིབྱས་པར། ནན་ཏེན་ཅོན་གྱི་ིབཀའ་རྒྱ་ཞོིགེ་གེནངོ་བར་ཞུས་

པ་ད་ེབཞོིན་དུ་བཀའ་རྒྱ་སྩོལ་ཅོིགེ་ཅོེས། ཞོངོ་བློན་ཆོེན་པོའ་ིབཀའ། བློན་ཁྲིོམ་བཞོེར་

དངོ་ལྷ་བཟིངོ་གེསལ་མཐེོངོ་གེ་ིསུགེ་རྒྱས་མནན་ཏེ་ེབཏེངོ་བས། བཀའ་རྒྱ་ལས་ཅོ་ི

ལྟར་འབྱུངོ་བ་བཞོནི་གྱིསི་ཤགིེ །བྱ་བའ།ོ ། 

༼ཨངོ་༽ བླནོ་ཆོནེ་པསོ། འདུན་ས་ལངོོ་ཅུ་ནས། ཕེགེ་ᨵ �ྀ་ལའོ་ིདཔྱདི་བཀྱིའེ་ི

ཕྱིགེ་རྒྱ་ཕེོགེ་སྟེེ། རྒྱ་སྡི་ེགེཉིིས་ཀྱི་ིདཔོན་སྣས་གེསོལད་པ། རྒྱ་ཤ་ཆུ་བའ་ིབུ་སྲིིངོ་ལ། 

སྔོོན་ཆོད། བོད་སུམ་དངོ་། ཞོངོ་བློན་ཡ་ཡ་ནས། མཆོིས་བྲེངོ་དུ་འཚིལ་བ་སྐད་དུ། 

བསྙད་བཏེགེས་ནས་འཚིལད་ཏེ།ེ བྲེན་དུ་བགྱིསི་པ་ཡངོ་མངོ་། རྒྱལ་འབངོས་ལས་བླ་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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ཐེབས་ཀྱིིས་གེསོལད་ཏེ།ེ འད་ིའདྲེ་བར་འཕྲོགེ་པ་ཙམ་ཞོིགེ མཐེོངོ་ཁྱིབ་ཀྱི་ིབུ་སྲིིངོ་ལྟ་

བུ། གེཞོན་དུ་གེཉིེན་མཚིལ་དུ་མྱོི་གེནངོ་བ་དངོ་སྦྱར་ཞོིངོ་། ཁྲིི་སྡིེའི་ནངོ་དུ་དགེའ་

གེཉིེན་འཚིལ་བར། གེཏེད་དུ་ཅོ་ིགེནངོ་ཞོེས་གེསོལ་ལ།ོ །བུ་བཟིངོས་ལྟ་བུར་ཕྱིགེ་རྒྱ་

དངོ་གེཏེད་ཐེགོེས་ཏེ།ེ སྤུས་འཛནི་དུ་ན་ིམྱོ་ིགེནངོ་། དགེའ་གེཉིནེ་འཚིལ་བར་གེནངོ་སྟེ།ེ 

ཕྱིགེ་རྒྱ་འཆོངོ་དུ་སྩལད་བའ།  ཞོསེ་པའ།ོ །

ད་ེལ་བུ་སྲིིངོ་ན་ིབུ་མ་ོསྲིིངོ་མ་ོབྱ་བ་སྟེེ། མཚི་ོསྔོོན་པོའ་ིཕེལ་སྐད་དུ་བུད་མེད་

སྤྱིའི་ིམངིོ་ལ་བུ་སྲིངིོ་མར་འབདོ།  བུ་བཟིངོས་བྱ་བ་ན།ི ཡ་མེད་དམ་ཁྲིལེ་མདེ་ལ་ཟིརེ། 

གེཏེད་ན་ིབཀའ་གེཏེད་བྱ་བ་སྟེ་ེབཀའ་ཤགོེ་གེནངོ་བའ་ིདནོ་ན།ོ ། དསེ་ན་དནོ་འད་ིལྟར།

༈ མདུན་ས་ལངོོ་ཅུ་ནས། བླནོ་ཆོནེ་པསོ་ཕེགེ་ལའོ་ིདཔྱདི་ལ་གེནངོ་བའ་ིབཀའ་

རྒྱ་ཕེབ་པ། རྒྱ་སྡི་ེགེཉིིས་ཀྱིིས་དཔོན་སྣ་དགེ་གེིས་ཞུ་འབུལ་དུ། སྔོར་བོད་སུམ་དངོ་། 

ཞོངོ་བློན་ཡ་ཡ་གེཉིིས་ནས། རྒྱ་ཤ་ཅུ་པའ་ིབུ་མ་ོརྣམས། ཆུངོ་མར་ལེན་སྐད་དུ་བྱས་

ནས་སྙད་བཏེགེས་ཏེེ་འཁྱིེར་ཞོིངོ་། དོན་ལ་གེཡོགེ་མོར་བྱས་པ་ཡངོ་མངོ་དུ་བྱུངོ་། 

རྒྱལ་པའོ་ིའབངོས་ལས་བཙན་ཐེབས་ཀྱིསི་འཁྱིརེ་ཏེ།ེ འད་ིལྟར་འཕྲགོེ་པ་ན་ིསྲིལོ་མེད་

པ་ཙམ་ལགེས་ན། ད་ཕེན་ཆོད་མཐེོངོ་ཁྱིབ་ཀྱི་ིབུ་སྲིིངོ་མ་འདྲེ་ཡིན་ཕྱིིན། གེཞོན་ལ་

བགེ་མར་མ་ིགེཏེོངོ་བའ་ིཁྲིམིས་སྦྱར་ཞོིངོ་། མཐེོངོ་ཁྱིབ་ཁྲི་ིསྡིའེ་ིནངོ་དུ་རངོ་མསོ་བཞོནི་

དགེའ་གེཉིེན་བྱས་ཆོོགེ་པའ་ིབཀའ་གེཏེད་གེནངོ་བར་ཞུས་པ་བཞོིན། གེོངོ་གེ་ིབཀའ་

རྒྱ་དངོ་བཀའ་ཤགོེ་བཟུངོ་སྟེ།ེ ཁྲིེལ་མེད་ལྟར་བྱས་ནས། བུད་མེད་འདམ་ད་ེའཛིན་མ་ི

ཆོགོེ་པ་དངོ་། དགེའ་གེཉིནེ་བྱས་ཆོོགེ་པའ་ིབཀའ་རྒྱ་འཛནི་དུ་གེནངོ་ངོ་ོ། །ཞོསེ་པའ།ོ །

རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་རྒྱ་ཐེོགེས་ནས་ཁྲིེལ་མེད་དུ་བྱས་བྱ་བ། ཞོངོ་བློན་ཡ་ཡ་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

སགོེས་ཀྱིསི་བྱདེ་ཚུལ་ལྟར་མ་ིཆོོགེ་པའ་ིདནོ་ན།ོ ། ད་ེལྟར་ལ་ིཡུལ་ད་ེཁྲི་ིསྲིོངོ་གེ་ིདུས་

སུ་འབངོས་རྣལ་མར་བཀུགེ་ཅོངིོ་། མཐེངོོ་ཁྱིབ་ཁྲི་ིསྡི་ེལྔ་བྱ་བ་བཙུགེས་ཏེ།ེ བླནོ་ཁམས་

གེཅོགིེ་གེ་ིས་གེསར་དུ་བསྐྱདེ་ད་ོཞོསེ་འོགེ་གེ་ིརྒྱལ་རབས་ལ་ཡངོ་གེསལ་ལ།ོ།

༈ བལ་ཡུལ་ན་ིསྲིོངོ་བཙན་གྱི་ིསྐུ་ཚིེའ་ིསྨོད་ལ་དབངོ་དུ་ཆུགེ་ཅོིངོ་། ད་ེནས་

བཟུངོ་ཡུན་ཇི་ིསྲིིད་གེཅོིགེ་གེ་ིབར་དུ་བོད་འབངོས་སུ་གེནས་པའ་ིལ་ོགྲངོས་སོགེས་

ལ་ཕྱི་ིརྒྱའ་ིམཁས་པ་རྣམས་ཁ་མ་ིམཐུན་ཏེ།ེ འགེའ་ཞོིགེ་གེསི་འདུས་སྲིངོོ་མངོ་པ་ོརྗེའེ་ི

སྐུ་ཚི་ེསྨོད་ལ་བལ་པ་ོངོ་ོལགོེ་ཞོསེ་ཟིརེ། འགེའ་ཞོགིེ་གེསི་དའེ་ིཡངོ་གེངོོ་ནས་ཡནི་ཟིརེ། 

འོན་ཀྱིངོ་ལི་ཡུལ་ནས་འཐེོན་པའི་རྒྱལ་རབས་དེར། ཁྲིི་ལྡིེ་གེཙུགེ་བཙན་གྱིི་ཁྲིི་ལོ་

འདྲེེན་པའ་ིསྐབས་སུ་ཡངོ་། རྟའ་ིལ་ོལ་བཙན་ཕེ་ོབལ་བ་ོན་བཞུགེས་སོགེས་ལན་དུ་

མར་བྱུངོ་བས། ཕེལ་ཆོརེ་ཁྲི་ིསྲིོངོ་གེ་ིགེངོོ་རལོ་བར་བདོ་འབངོས་སུ་ཡདོ་དམ་སྙམ། 

ཡུལ་འད་ིབོད་ཀྱི་ིཆོབ་འགོེ་ཏུ་ཆུད་པའ་ིསྔོ་རྟགེས་ལྟ་བུར་ཡངོ་། ཁངོོ་ཚིའོ་ིཁྲིདོ་

ན་ཙ�ངོ་དངོ་། གེཙངོ་ཡིན་ནམ་སྙམ། བླ་མ་དངོ་། རཱ༷�་ཡ།ེ རྟ་མངོ་(རྟ་དམགེ་བྱ་བ་ཟུར་

ཆོགེ་སྙམ་པ་)ལ་སོགེས་པའ་ིམིངོ་ཅོན་གྱི་ིདཔའ་རྩེལ་ལྡིན་པའ་ིམ་ིསྡི་ེམངོ་དུ་ཡོད་པ་

འད་ིཀུན། ཆོསོ་ལུགེས་ཀྱིངོ་བནོ་དངོ་འདྲེསེ་པའ་ིནངོ་པ་བྱདེ། སྐད་ཀྱིངོ་བདོ་སྐད་བརྡོ་

རྙིིངོ་འབའ་ཞོིགེ་སྨྲ། རིགེས་རྒྱུད་ཀྱིངོ་བོད་ནས་མཆོེད་པར་ཁོངོ་ཅོགེ་རངོ་ལ་གྲགེས། 

དེར་མ་ཟིད་བལ་ཡུལ་མཐེིལ་དུ་ཡངོ་། ཕེམ་ཐེངོ་དངོ་བོད་ཐེངོ་ལ་སོགེས་པ་བོད་ཀྱི་ིཐེ་

སྙད་ཆོགེས་པའ་ིས་མིགེ་མངོ་པ་ོཡོད། ཆོེས་གེསལ་བའ་ིརྟགེས་གེཞོན་ཡངོ་། བོད་རྗེ་ེ

འདུས་སྲིོངོ་སོགེས་དངོ་དུས་མཉིམ་པའ་ིབལ་རྒྱལ་ན་རེནྡྲ་ད་ེབ་མ་ིདབངོ་ལྷའ་ིསྲིས། 

ཤཱིི་བ་དེ་བ་ཚུལ་ཁྲིིམས་ལྷའི་རྡོོ་རིངོ་ལ་ཡངོ་། བྷོོ་ཊ་བིཥྚིིཧོེ་ཏེོ�པྲཏེི་བརྵཾཾ་བྷཱ་རི་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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ཀཛནཱ�པཉྩ་བྱམསཱ་ཡིབྷོིརྒཧྲཱིིཏེབྱ�། (བོད་ལ་ཁྲིལ་འཇིལ་བའ་ིརྒྱུ་མཚིན་གྱིིས་ལ་ོལྟར་

ཁུར་ཙ་པ་རྣམས་ལས་བྱདེ་ལྔ་པསོ་བཟུངོ་བར་བྱ་སྟེ།ེ)སོགེས་བྲེསི་པ་ཡདོ། 

གེཞོན་ཡངོ་བལ་པ་ོརྣམས་ཀྱིསི་རངོ་སྐད་དུ་ཡངོ་། མགིེ་ལ་མ�ིགེ�  སྣ་ལ་སྣ་པ།ོ 

ལགེ་པ་ལགེ་སོགེས་བོད་སྐད་ཟུར་ཆོགེ་ཤིན་ཏུ་མངོ་པ་ོའདྲེེས་པ་ཞོིབ་ཏུ་བརྟགེ་པས་

ཤསེ་ས།ོ ། 

༈ རྒྱ་གེར་ཏེ་ིར་ཧོ་ིཏེ་བདོ་ཀྱིསི་བཟུངོ་བ་ཡངོ་ཐེགོེ་མར་སྲིོངོ་བཙན་གྱི་ིདུས་ལ་

ཡནི་པ་འགོེ་ཏུ་གེསལ་ཞོིངོ་། ཏེ་ིར་ཧོ་ིཏེ་ན་ིགེངྒཱའ་ིབྱངོ་ནས་ར་ིནགེ་པ་ོརྒྱུད་ལ་ཐུགེ་གེ་ི

བར་གྱི་ིཡུལ་སྤྱི་ིལ་ཟིརེ་ཞོངིོ་ད་ལྟ་ཡངོ་མངིོ་ད་ེཀར་གེནས། ཡུལ་དེའ་ིཁངོོས་སུ། གྱིད་

དངོ་། ཤཱིཀྱི་དངོ་། ལ་ིཙ་བ།ི བྲེ་ིཛ།ི ཀནྱ་ཀུབྫ་ལ་སོགེས་པའ་ིཡུལ་མིངོ་ཆོནེ་དུ་མ་ཡངོ་

འདུས། 

འོན་ཀྱིངོ་ཕྱིོགེས་ད་ེཚི་བའ་ིཡུལ་དུ་སོངོ་གེཤིས་བོད་དམགེ་རྒྱུན་སྡིོད་བྱེད་པ་

སོགེས་ཡུན་རིངོ་དུ་མ་བྱུངོ་བར་མངོོན་ལ། སློར་ཡངོ་ཁྲི་ིསྲིོངོ་གེ་ིདུས་སུ་བསམ་ཡས་

མཆོོད་རྟེན་དཀར་པོའ་ིནངོ་རྫོངོས་སུ་རིངོ་བསྲིེལ་སྤྱིན་འདྲེེན་པ་སོགེས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་མ་

གེ་ངྷེ་ལ་བོད་དམགེ་དྲེངོས་ཚུལ་རྦ་བཞོེད་དུ་གེསུངོས་ཏེེ། རྒྱལ་པོས་བོད་ཀྱི་ིརྟ་རྔོོགེ་

ཆོགེས་སྒོས་མནན་པ་གེཅོིགེ་ཀྱིངོ་མ་ལུས་པར་ཆོད་ལ་བསྔོོས་ཏེེ། འགེོས་ཀྱིིས་ཕེགེ་

རིར་དུས་བཏེབ། རྟ་པའ་ིདམགེ་རྣམས་དཔལ་མ་ོདཔལ་ཐེངོ་དུ་གྲངོས་ལ་བཏེབ། རྒྱ་

གེར་ཐེངོ་དུ་བརྟལོ་བ་དངོ་། ཡུལ་དེའ་ིརྒྱལ་པ་ོབྲེདེ་ནས། མཐེའ་འཁབོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོདའེ་ི

རྟ་པ་འད་ིའདྲེ་ན། དཔུངོ་བུ་ཆུངོ་དངོ་། ཤིངོ་རྟ་དངོ་། གླེངོ་པ་ོཆོེའ་ིཚིོགེས་ཇི་ིའདྲེ་ན་

ཞོེས། ཕེ་ོབྲེངོ་གེ་ིཡ་ལད་ལ་བཙན་པོའ་ིལྷམ་བཏེགེས་ཏེ།ེ དེའ་ིའོགེ་ན་ཕེར་འཁོར་དངོ་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

བཅོས་པ་འཛུལ་ནས། ངོའ་ིརྒྱལ་ཁམས་འད་ིབཙན་པ་ོཁྱིོད་ཀྱི་ིཞོབས་འོགེ་ཏུ་འཛུལ་

བས། ཁྱིདོ་ཀྱི་ིཆོབ་སྲིདི་བྱདེ་ད།ེ བཅོའ་དངོ་སྐྱསེ་ལ་ོཐེངོ་དུ་འཇིལ་ལ་ོཞོསེ་ཁས་བླངོས་

ནས་མངོའ་འགོེ་ཏུ་འདུས། 

ད་ེནས་གེངྒཱ་བརྒལ་ནས་མ་གེ་ངྷེར་དམགེ་དྲེངོས་པ་དངོ་། མ་གེ་ངྷེ་པ་རྣམས་

ཀྱིིས་ནོར་ཐེམས་ཅོད་ཨ་ོཏེན་ཏེ་པུ་རིར་མ་གེ་ངྷེའ་ིཡུལ་གྱི་ིདཀྱིིལ་ན་ཨ་ོཏེན་ཏེ་པུ་རིའ་ི

ཤུལ་ཡདོ།བསྐྱལ་ནས། མ་ིཐེམས་ཅོད་རྒྱ་གེར་ཤར་ཕྱིགོེས་སུ་བྲེསོ་པས་གེཡུལ་སྤྲོདོ་

མ་དགེོས་པར་བྱངོ་ཆུབ་ཤིངོ་ལ་མཆོོད་པ་ཕུལ། ཞོེས་སོགེས་ནས། གེངྒཱའ་ིའགྲམ་དུ་

བོད་ཀྱི་ིམ་ིབསྐོས་ནས། འད་ིཚུན་ཆོད་བོད་ཀྱི་ིས་བཅོད་ཡིན་པས་རྡོ་ོརིངོ་གྱིིས་ཤིགེ་

ཅོསེ་བཀའ་སྩལ་པ་བཞོནི་བྱ་ེཁུངོ་དུ་ལྕགེས་ཀྱི་ིཀྭ་བ་བཙུགེས་ཏེ།ེ ཕྱིསི་གྲུ་ཤའ་ིདམགེ་

གེསི་ད་ེབཤགིེ་པས། མ་ཞོགིེ་པར་མ་ེལ་བཞུས་པའ་ིའཕྲ་ོཡདོ་ད།ོ །དའེ་ིལུངོ་ཁུགེ་ན་ཀྭ་

བ་བསྲུངོ་བའ་ིམིའ་ིརིགེས་ལས་མཆོེད་པ་འབ་ོཊ་ཐེངོ་གུ་རའ་ིརིགེས་ཞོེས་བྱ་བའ་ིགྲོངོ་

ཁྱིརེ་གེཅོིགེ་ཀྱིངོ་ཡདོ་ད།ོ །སོགེས་གེསུངོས་ས།ོ །

འདིར་རྒྱ་གེར་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོསུ་ཡིན་གེསལ་བར་མ་སྨོོས་ཀྱིངོ་། དུས་བསྒྲིིགེས་

ན་ཟི་ཧོོར་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོགེ་ོཔཱ་ལ་ཡིན་ནམ་སྙམ། ཐེ་གུ་ར་བྱ་བ་སྤྱིིར་ལྷ་དངོ་རྒྱལ་རིགེས་

ཀྱི་ིམིངོ་ཡིན་ཞོིངོ་། ད་ེའདྲེའ་ིགྲོངོ་ཁྱིེར་ཡོད་པ་ན་ིམ་ཐེོས་མོད། ཐེ་གུ་ར་བྱ་བའ་ིརིགེས་

ན་ིརྒྱ་གེར་བའ་ིཁྲིདོ་ན་མངོ་དུ་ཡདོ་ལ། ད་ེདགེ་གེ་ིཐེགོེ་མའ་ིརུས་ཁུངོས་ཀྱིངོ་ཀློ་ཀློ་ོདངོ་

བྲེམ་ཟི་ེགེཉིསི་འདུས་པ་ཞོགིེ་ཡནི་ན་ོཞོསེ་གྲགེས་པས་ངོསེ་པར་དཔྱད་དགེསོ་པ་ཞོགིེ་

འདུགེ  །དུས་འད་ིཙམ་ན་བཙུགེས་པའ་ིལྕགེས་ཀྱི་ིཀྭ་བ་ཞོགིེ་ཀྱིངོ་ད་ལྟ་ངྷེ་ིལའི་ིཕྱིགོེས་

ན་ཡདོ་ཅོངིོ་། སྟེངེོ་གེ་ིཡ་ིགེ་ེརྣམས་ན་ིརྒྱལ་པ་ོཙནྡྲ་ཟླ་བ་བྱ་བ་ཞོགིེ་གེསི་བཀདོ་པ་ཡནི་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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འདུགེ་ལ། འོན་ཀྱིངོ་རྒྱ་གེར་ན་མྱོ་ངོན་མེད་ཀྱི་ིརྡོ་ོརིངོ་འགེའ་ཞོིགེ་གེ་ིསྟེེངོ་ན། ཕྱིིས་ཀྱི་ི

ཀློ་ཀློའོ་ིརྒྱལ་པསོ་ཡ་ིགེ་ེབཀདོ་པ་སགོེས་ཀྱིངོ་འདུགེ་པས། འད་ིའདྲེ་བསམ་ཚི་ེལྕགེས་

ཀྱི་ིཀྭ་བ་ད་ེཡངོ་ངོ་ོབ་ོསྔོར་བོད་ཀྱིིས་བཙུགེས་པ་ད་ེཡིན་སྲིིད་དམ་སྙམ་སྟེེ། འོན་ཀྱིངོ་

གེཏེམ་འད་ིའདྲེ་ཁྱིབ་བརྡོལ་དུ་སྒྲིགོེ་པའ་ིའསོ་མ་ཡནི་ན།ོ །

དེའི་འོགེ་ཏུ་སློར་ཡངོ་མུ་ཏེིགེ་བཙན་པོས་སྲིིད་འཕྲ་ོའཛིན་པའི་སྐབས། རྒྱ་

གེར་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོངྷེ་རྨ་པཱ་ལ་བདོ་དུ་འཁྲིདི་ད།ེ བཟིངོ་བཙནོ་གྱི་ིཚུལ་དུ་བཞོགེ་ལ། དསེ་

ཕེོ་ཡོངོ་བཟིའ་བྱ་བའི་ཇིོ་མོ་ཞོིགེ་བཞོེས་པ་ལས་འཕྱིོངོ་རྒྱས་ཟི་ཧོོར་མའི་རིགེས་དེ་

མཆོེད་དོ་ཞོེས་ལྔ་པ་ཆོེན་པོས་གེསུངོས། དེ་ལྟར་རྒྱ་གེར་ཏེི་ར་ཧོི་ར་དེ་བོད་ཀྱིི་

འབངོས་སུ་རེས་ཡོད་རེས་མེད་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་གེནས་ཏེ་ེརྒྱལ་ཐེོགེ་འགེའ་ཞོིགེ་སོངོ་བར་

མངོནོ་ལ། ཕྱིགོེས་ད་ེབདོ་ཀྱི་ིས་ཁོངོས་སུ་བརྩེ་ིབ་གེམོས་པའ་ིདབངོ་གེསི། དུས་ཕྱིསི་

ཙ་ན་ཡངོ་། ཆོགེ་ལ་ོཆོསོ་རྗེ་ེདཔལ་གྱི་ིལམ་ཡིགེ་ཏུ། ད་ེནས་གེངྒཱ་བརྒལ་ཏེ་ེཕྱི་ིཉིནི་རྒྱ་

གེར་དུ་སློེབས། ཞོསེ་གེངྒཱའ་ིཚུར་ཕྱིོགེས་རྣམས་རྒྱ་གེར་མནི་པ་འདྲེ་བ་ཞོིགེ་གེསུངོས་

ས།ོ །

གེཞོན་ཡངོ་བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའ་ིདམགེ་ཀོ་ཤམྦྷི་བར་དུ་སློེབས་པར་འགྱུར་བ་

སགོེས་ལ་ིཡུལ་ལུངོ་བསྟེན་དུ་ཡངོ་གེསལ་བར་ཡདོ་ད།ོ །

༈ ཤར་ཕྱིོགེས་སུ་རྒྱའི་ཡུལ་ཁམས་ཇིི་ཙམ་བཟུངོ་བ་སོགེས་ནི། འོགེ་གེི་

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ིཞོར་ལ་གེསལ་ཞོངིོ་། མདརོ་ན་ད་ེདུས་གླེངིོ་ཆོནེ་ཡངོོས་རྫགོེས་འད་ིན་

བོད་དངོ་མཉིམ་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་སྟེོབས་ཆོ་ེབ་སུ་ཡངོ་མེད་པར་ཡོངོས་སུ་གྲགེས་ལ། 

ལྷགེ་པར་ཡངོ་རྗེ་ེཁྲི་ིསྲིོངོ་ལྡི་ེབཙན་གྱི་ིསྐུ་དུས་ཙ་ན། མངོའ་ཐེངོ་དར་བའ་ིརྩེ་ེམོར་སོན་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

ཏེེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིས་ཁྱིོན་ཡངོ་ཕེལ་ཆོེར་གླེིངོ་ཧྲིིལ་པོའ་ིསྟེེངོ་དུ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཅོིངོ་། བོད་

འབངོས་མནི་པའ་ིཕྱིགོེས་རྣམས་ན་ཡངོ་། བླ་སྐྱསེ་འབུལ་ཞོིངོ་བཙན་པའོ་ིབཀའ་ལུངོ་

ལནེ་པའོ་ིརྒྱལ་ཕྲན་མངོ་དུ་ཡདོ་པ་ཡནི་འདུགེ་པས། 

རིགེ་འཛིན་འཇིིགེས་མེད་གླེིངོ་པས། འཛམ་གླེིངོ་རྒྱལ་པ་ོཁྲི་ིསྲིོངོ་ལྡིེའུ་བཙན། 

ཞོེས་བསྔོགེས་པ་ཡངོ་དོན་ལ་གེནས་པའ་ིགེསུངོ་ཡིན་ནོ། །ཚིལ་པའ་ིདེབ་དམར་དུ་

རྒྱའ་ིརྒྱལ་རབས་དྲེངོས་པ་ལས་ཀྱིངོ་། ད་ེདུས་བོད་ཀྱི་ིམཐེའ་བཞོ་ིནི། ཤར་དུ་ལྕེའུ། 

མུ་ཅོའིུ། སུ་ཅོའིུ་གེསུམ་ཡནི། ལྷརོ་བྲེམ་ཟིའེ་ིཡུལ་དངོ་། བྱངོ་དུ་ཧོརོ་གྱི་ིཡུལ་ཏེ།ེ ད་ེ

རྣམས་བསྐོར་བ་ལ་དཔགེ་ཚིད་སྟེོངོ་ཕྲགེ་མངོ་པ་ོཡོད་པས། བོད་ལས་དཔའ་བ་དངོ་། 

བརྟུལ་ཕེདོ་པ། རྒྱའ་ིགེོངོ་མ་ཧཱིན་དངོ་། གེཡུ་དངོ་། ལྕའིུ་ལ་སགོེས་པའ་ིདུས་སུ་ཡངོ་

མ་བྱུངོ་བ་ཡནི་ན་ོཞོསེ་བཤད་པ་ལྟར་ར།ོ ། 

ལྷན་གེཅོགིེ་སྐྱསེ་པའ་ིགེངོས་ཀྱི་ིམུ་ཁྱུད་ལ། །

ལུགེས་གེཉི�ིས་ཐེབས་ཤསེ་དུངོ་གེ་ིམཁར་བསྐྱིལ་པའ།ི །

རགིེས་གེསུ�མ་གེནོ་པསོ་སྤྲུལ་པའ་ིརྒྱལ་ཁམས་འདིའ།ི །

ཕྱིགོེས་བཞོ�ིའ་ིརྒྱ་ཁྱིནོ་སུ་ཡསི་འཇིལ་བར་ནུས། །

ཞོསེ་བྱ་བ་ན་ིབར་སྐབས་ཀྱི་ིཚིིགེས་སུ་བཅོད་པའ།ོ །  

༈  ཡདི་བརྟན་འཕེརེ་བའ་ིརྒྱལ་རབས་སྨྲ་བ་ལ། སྔོ་ཕྱིིའ་ིདུས་ཚིགིེས་ཤསེ་པ་

མེད་དུ་མི་རུངོ་བ་ཡིན་པས། འདིར་ལོ་ཚིིགེས་ཀྱིི་རིམ་པ་གེངོ་ལ་སྦྱོར་བའི་གེཞོི་

བཤད་པར་བྱ་སྟེེ། དེ་ཡངོ་འོགེ་ཏུ་བཀོད་པའི་བྱུངོ་བ་འདི་རྣམས་རབ་བྱུངོ་དངོ་པོ་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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སགོེས་ཀྱི་ིཁངོོས་སུ་མ་ིའདུ་བ་ཡིན་ལ། དའེ་ིཡན་གྱི་ིལ་ོརྣམས་བསྣན་པའ་ིལུགེས་སུ་

བརྩེི་བ་ཡངོ་སྟེབས་མི་བདེ་ཞོིངོ་། རྒྱ་གེར་པ་ལ་གྲགེས་པའི་བིཀྲམའི་ལོ་ཚིིགེས་

སོགེས་ཀྱིངོ་ཕྱིོགེས་འདིར་རྒྱུས་མེད་པས་མགེ་ོའཁྲུགེ་པའ་ིརྐྱེེན་དུ་འགྱུར་ལ། གེཞོན་

ཕྱི་ིལོར་གྲགེས་པ་ད་ེཡངོ་ཡ་ེཤུ་གྲོངོས་པའ་ིལ་ོནས་བརྩེ་ིབར་འདུགེ་པས་རངོ་ཅོགེ་ལ་

འོས་འགེབ་མ་ིཆོ་ེབར་མཐེོངོ་ནས། འདིར་རྒྱལ་རབས་རྣམས་སངོས་རྒྱས་མྱོ་ངོན་

ལས་འདས་ནས་དུ་སོངོ་ལ་སྦྱརོ་བར་བྱས་ས།ོ །

སྟེོན་པ་འདས་པའི་ལོ་གེངོ་ཡིན་ལ་ཡངོ་མཁས་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་མི་མཐུན་

མོད་ཀྱིི། འདིར་བཀོད་པ་ན་ིལྷ་ོཕྱིོགེས་སིངྒྷལཔའ་ིགེནས་བརྟན་པ་དགེ་གེ་ིལུགེས་ད་ེ

ཡིན་ཅོིངོ་། བརྩེ་ིཚུལ་ཀུན་གྱི་ིནངོ་ན་འད་ིཉིིད་ཁ་ོན་རྒྱུ་མཚིན་ཆོ་ེབར་མཐེོངོ་སྟེེ།  ད་ེ

ཡངོ་སངོས་རྒྱས་འདས་ནས་ཉིིས་སྟེོངོ་སུམ་བརྒྱ་ལས་མ་ིཉུངོ་བ་ནི། ཆོོས་རྒྱལ་མྱོ་

ངོན་མེད་ཀྱི་ིཡབ་མཽརྱའ་ིརྒྱལ་པ་ོཙནྡྲ་གུཔྟ་(ཟླ་བ་སྦིས་པ་པའ་ི)སྐབས་སུ། ཡཱབནའ་ི

བླནོ་པ་ོམགེྷསྠཱན་རྒྱ་གེར་དབུས་སུ་སློབེས་ཤངིོ་། སྐྱ་ནར་བུའ་ིགྲངོོ་དུ་ཡུན་རིངོ་བསྡིད་

པ་དེའ་ིལམ་ཡིགེ་ཏུ། ཡུལ་དབུས་ན་སངོས་རྒྱས་པའ་ིརབ་བྱུངོ་བཞུགེས་པ་མཐེོངོ་

ཚུལ་སོགེས་བྲེིས་པ་འདིས་ཤེས་ལ། བློན་པ་ོད་ེདངོ་ཟླ་བ་སྦིས་པའ་ིདུས་ན་ཅུངོ་ཟིད་

ཀྱིངོ་མ་ནརོ་བར་བརྩེ་ིནུས། 

སྟེོན་པ་འདས་ནས་ཉིིས་སྟེོངོ་ལྔ་བརྒྱ་ལས་མ་ིམངོ་བ་ནི། སྙིངོ་རྗེ་ེཔད་དཀར་

དངོ་། ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུངོ་གེི་འགྲེལ་པར་སྟེོན་པ་འདས་ནས་ལ་ོབརྒྱ་ན་མྱོ་ངོན་མེད་

འབྱུངོ་བར་གེསུངོས་ཤངིོ་། 

རྟགོེ་གེ་ེའབར་བ་དངོ་། བྷོབྱའ་ིསྡི་ེཔ་ཐེ་དད་དུ་འབྱདེ་པ་ལས། བརྒྱ་དངོ་དྲུགེ་ཅུ་
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ན་ཡནི་ཞོསེ་བཤད། 

ཀུན་མཁྱིནེ་བུས་བརྒྱ་དངོ་བཅུ་པ་ལ་མྱོ་ངོན་མདེ་ཀྱིསི་སྦྱནི་བདགེ་བྱས་ནས། 

བཀའ་བསྡུ་གེཉིསི་པ་བྱས་པར་གེསུངོས། 

སིངྒྷ་ལའ་ིགེནས་བརྟན་མིངོ་ཆོེན་གྱིིས་མཛད་པའ་ིམ་ཧཱི་བངྴར་ཉིིས་བརྒྱ་ར་ེ

གེཅོིགེ་པར་མྱོ་ངོན་མེད་ཁྲིི་ལ་འཁོད་དེ། ལ་ོབཞོི་བཅུར་སྲིིད་བསྐྱངོས་ནས་གྲོངོས་

ཞོསེ་བྲེསི་པ་དངོ་། 

འགེོས་ལོས་གེཏེད་རབས་ཤོགེ་འཁྱིར་ཞོིགེ་བསྒྱུར་བ་ལས། བར་སྐབས་དེར་

སངོས་རྒྱས་འདས་ནས་ལ་ོསུམ་བརྒྱ་ལནོ་ཏེ།ེ མྱོ་ངོན་མདེ་ཅོསེ་བྱ་བའ་ིརྒྱལ་པ་ོད་ེཤ་ི

ནས། ཞོེས་གེསུངོས་པ་གེཉིིས་ལོ་གེཅོིགེ་གེིས་ཀྱིངོ་ཆོད་ལྷགེ་མེད་པར་སྙན་གྱིིས་

མཐུན་ན།ོ །

དེས་ན་ཇི་ིཙམ་ཕྱིིས་ཀྱིངོ་སྟེོན་པ་འདས་ནས་ལ་ོཉིིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའ་ིནངོ་རོལ་

དུ། མྱོ་ངོན་མདེ་འཁྲུངོས་ནས་ཡདོ་ངོསེ་པས་ས།ོ །

དེའ་ིཕྱིིར་ཉིན་ཐེོས་སྡི་ེཔའ་ིབསྟེན་རྩེིས་འད་ིཁ་ོན་རྒྱུ་མཚིན་ཅོ་ིབས་ཀྱིངོ་ཆོ་ེབ་

ཡིན་ཞོིངོ་། གེལ་ཏེ་ེནོར་ན་ཡངོ་ལ་ོབཅུ་སྐོར་འགེའ་ཞོིགེ་གེིས་ཆོད་ལྷགེ་འབྱུངོ་སྲིིད་པ་

ཙམ་ཡནི་གྱི།ི སྟེངོོ་གྲངོས་ཕེར་ཟིད་བརྒྱ་གྲངོས་ལ་ཡངོ་ནརོ་བའ་ིགེནས་མདེ་ད།ོ །

སྔོར་རྒྱ་བལ་ཁ་ཆོེ་ཀུན་ཏུ་ཡངོ་མཁས་པ་རྣམས་བརྩེི་ཚུལ་འདི་ཉིིད་ལ་ཆོ་

འཇིོགེ་པར་འདུགེ་ལ། སྤྱིིར་སྔོ་མོའ་ིདུས་སུ་ཉིན་ཐེོས་ཀྱི་ིདགེོན་པ་རྣམས་ན། སངོས་

རྒྱས་འདས་ནས་ལ་ོཟླ་ཞོགེ་གྲངོས་ཇིི་སོངོ་གེི་ཐེ་ོཉིི་མ་རེ་བཞོིན་འདེབས་སྲིོལ་ཡོད་

འདུགེ་པས་འད་ིའདྲེ་ཁུངོས་སུ་མ་ིཆོ་ེན་གེཞོན་ཅོ་ིཞོིགེ་ལ་རྟནོ། 



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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བོད་ཀྱི་ིམཁས་པ་འགེའ་ཞོིགེ་གེིས། ཉིན་ཐེོས་བེན་ངྷེ་པ་(འད་ིལ་སེན་ངྷེ་པ་

ཞོེས་ཡིགེ་ནོར་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་སོངོ་ཡངོ་། བེཎྚ་པ་སྟེེ་བསོད་སྙོམས་པ་བྱའོ། །)

རྣམས་ཀྱིིས་སངོས་རྒྱས་འཁྲུངོས་པ་དངོ་། རྡོོ་རྗེེ་གེདན་གྱིི་སྐུ་བརྙིན་བཞོེངོས་པ་

གེཉིིས་ནོར་ནས་བརྩེིས་པས་ཡིད་བརྟན་མེད་ཅོེས་བརྙིས་པར་མཛད་ཅོིངོ་། རངོ་

ལུགེས་ལ་དེའ་ིསྟེངེོ་དུ་ལ་ོསྟེངོོ་ཙམ་བསྣན་མདོ། རྡོ་ོརྗེ་ེགེདན་གྱི་ིསྐུ་བརྙིན་བཞོེངོས་པའ་ི

ཚིེ། སངོས་རྒྱས་མཇིལ་མྱོོངོ་བའ་ིརྒན་མ་ོལ་ོབརྒྱ་ལྷགེ་ལོན་པ་ཞོིགེ་ཀྱིངོ་ཡོད་ཅོེས་

བཤད། 

སྐུ་ད་ེལ་ཀུན་དགེའ་བོའ་ིསློོབ་མ་ཤ་ནའ་ིགེོས་ཅོན་གྱིིས་སྤྱིན་འབྲེས་ཕུལ་ཚུལ་

སགོེས་ཀྱིངོ་འབྱུངོ་། 

དེས་ན་སྐུ་བརྙིན་བཞོེངོས་པ་དངོ་སངོས་རྒྱས་འཁྲུངོས་པ་གེཉིིས་ནོར་བའི་

དབངོ་དུ་བྱས་ན་ཡངོ་། ལ་ོབརྒྱ་སྐརོ་ཅོགིེ་ནརོ་སྲིདི་མདོ། སྟེངོོ་ཕྲགེ་ཙམ་ནརོ་བའ་ིདནོ་

ཅོ་ིལ་ཡདོ། 

དེར་མ་ཟིད་མ་བྱོན་སངོས་རྒྱས་གེསུམ་པ་ཁ་ཆོེ་བསོད་སྙོམས་པ་ཆོེན་པོ་

བོད་དུ་བྱོན་པའ་ིཕྱི་ིལོའ་ིཤིངོ་བྱ་ིདེ། གེནས་བསྟེན་པའ་ིལུགེས་ཀྱིིས་སྟེོན་པ་འདས་

ནས་ཆོིགེ་སྟེོངོ་བདུན་བརྒྱ་ཞོ་ེབརྒྱད་པ་ཡིན་ལ། ད་ེདུས་ཁོངོ་གེིས་སོལ་ནགེ་ཐེངོ་པ་ོ

ཆོེར་བརྩེིས་པ་ན། སངོས་རྒྱས་འདས་ནས་ཆོིགེ་སྟེོངོ་བདུན་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་སོངོ་

གེསུངོས་པ་ཡངོ་། རྩེསི་ཀྱི་ིདབངོ་གེསི་ལ་ོགེཉིསི་མ་ིམཐུན་པ་ཙམ་ལས། དནོ་ལ་པཎ་

ཆོནེ་རངོ་ཉིདི་ཀྱིངོ་གེནས་བརྟན་པའ་ིལུགེས་ད་ེལ་རྩེ་བ་བརྟནེ་པར་སྣངོ་ངོ་ོ། །

དེས་ན་སྒོ་ོདུ་མ་ནས་བསམ་ཚི་ེགེནས་བརྟན་པའ་ིབསྟེན་རྩེིས་ད་ེཁ་ོན་ཁུངོས་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

བཙན་པར་མཐེོངོ་ནས། ཁ་ོབསོ་ཀྱིངོ་འདརི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ིགེཞོ་ིརྣམས་ད་ེལ་བརྟནེ་ཏེ་ེ

བརྩེསི་ས།ོ །

ད་ེཡངོ་བརྩེ་ིཚུལ་འདིའ་ིདབངོ་དུ་བྱས་ཚིེ། ད་ལྟའ་ིརབ་བྱུངོ་བཅུ་དྲུགེ་པའ་ིམ་ེ

ཁྱིི་འདི་སངོས་རྒྱས་འདས་ནས་ཉིིས་སྟེོངོ་དངོ་བཞོི་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་པ་ཡིན་ལ། མེ་

མཁའ་རྒྱ་མཚིོ་བསྲིེས་པའི་འདས་ལོའ་ིཐེོགེ་མ་མེ་ཡོས་དེ་ཆོིགེ་སྟེོངོ་ལྔ་བརྒྱ་དོན་

གེཅོགིེ་པ་ཡནི། ཀངོོ་ཇི་ོབདོ་དུ་བྱནོ་པའ་ིལ་ོད་ེཆོགིེ་སྟེངོོ་བརྒྱ་དངོ་གྱི་བརྒྱད་པ་ཡནི་པ་

སགོེས་ཤསེ་པར་བྱའ།ོ ། 

ཤནི་ཏུ་ཡདི་འཕྲགོེ་བདནེ་པའ་ིབཞོནི་རས་ལ། ། 

མ་ིགེསལ་རྩེསི་ཀྱི་ིསེངོ་རས་གེཡགོེས་པ་འད།ི ། 

དཔྱད་གེསུམ་སོར་མསོ་དུམ་བུར་རལ་བ་ཡ།ི ། 

མ་ིབསྲུན་མཁས་པའ་ིཐེ་ོཅོ་ོཁ་ོབསོ་བྱས། ། 

ཞོེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀྱིི་ཚིིགེས་སུ་བཅོད་པ་སྟེེ་ཐེོགེ་མའི་ཡན་ལགེ་

རྣམས་རྫགོེས་ས།ོ ། 

༈  ད་ན་ིརྒྱལ་རབས་དངོོས་ལ་འཇུགེ་པར་བྱ་སྟེ།ེ ད་ེཡངོ་འོགེ་ཏུ་བཀོད་པའ་ི

ཤོགེ་དྲེིལ་ཚིན་པ་གེསུམ་ལས་[ཀ]་དངོ་[ཁ]་རྟགེས་བཏེབ་པ་གེཉིིས་ནི། གེོངོ་སྨོོས་

བཞོིན་ད་ལྟའ་ིལ་ོསུམ་ཅུ་ལྷགེ་གེ་ིསྔོ་རོལ་དུ། ལ་ིཡུལ་གྱི་ིབར་མཐེའ་ཏེོངོ་ཧོངོ་བྱ་བའ་ི

གེནས་སུ། སྔོནོ་གྱི་ིལྷ་ཁངོ་ཞོིགེ་རལ་དུ་གྱུར་པ་གེཅོིགེ་གེ་ིརྩེིགེ་པའ་ིགེསབེ་ནས། བདོ་

དངོ་ཡུ་གུར་གྱི་ིཡིགེ་རྙིིངོ་ཤོགེ་དྲེིལ་འཕེོན་ཆོེན་ཞོིགེ་འཐེོན་པའ་ིགྲས་ཡིན་ལ། ཡིགེ་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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རིགེས་དེ་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་དུ་མས་བགེོ་བཤའ་བྱས་ཤིངོ་། རྒྱ་གེར་དངོ་ཕྱིི་རྒྱའི་

མཁས་པ་རྟོགེ་ཞོིབ་བྱེད་པ་མངོ་པ་ོཞོིགེ་གེ་ིལགེ་ཏུ་བཏེངོ་བ་ལས། ཕྱི་ིམ་ོདངོོས་ཀྱི་ིཆོ་

ཤས་དངོ་། དཔར་བཏེབ་པ་དངོ་། ངོ་ོབཤུས་བྱས་པ་སགོེས་སྣ་ཚིགོེས་ཤགིེ་ཕྲན་གྱིསི་

མཐེོངོ་བ་རྣམས་ཕེན་ཚུན་ཞོིབ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་ེཡིད་བརྟན་རུངོ་བར་བཀོད་ལ། ད་ལྟ་

འདའི་ིཕྱི་ིམའོ་ིབྱངིོས་རྣམས་ཕེ་རན་ས་ིདངོ་དབྱནི་གེཞུངོ་གེཉིསི་ནས་བདགེ་སྤྲོདོ་བྱས་

ཏེ་ེཡདོ་འདུགེ་ཅོངིོ་། ཆོ་ཤས་མངོ་ཙམ་ཞོིགེ་པ་ེཅོངིོ་དུ་ཡངོ་འཁྱིརེ་ཞོསེ་ཟིརེ།

[གེ]་རྟགེས་ཅོན་རྣམས་ན་ིཤགོེ་དྲེལི་དའེ་ིགྲས་གེཞོན་རྣམས་ལས་མཁ་ོབའ་ིཆོ་

འགེའ་ཞོགིེ་དྲེངོས་པ་ཡནི། [ངོ]་རྟགེས་ཅོན་ད་ེན།ི ལ་ོཙཱ་ཝན་མངོ་མུ་དངོ་ཐེངོ་ཞོསི་བྱ་

བའ་ིརྒྱའ་ིརྒྱལ་རབས་ནས་ཕུད་པ་ཡིན་ཞོིངོ་། སྦུ་ར་ེཚིལ་དུས་སུ་རྒྱའ་ིལ་ོཙཱ་བ་གྱིངོ་

དྲུ་དངོ་། གུ་ཤྲཱི་ིརནི་ཆོནེ་གྲགེས་པ་གེཉིསི་ཀྱིསི་མདརོ་བསྡུས་ཤགིེ་བསྒྱུར་ཏེ།ེ ལྡིབེ་ལྔ་

དྲུགེ་ཙམ་ཞོིགེ་ཚིལ་པའ་ིདེབ་དམར་དུ་བཀོད་ཅོིངོ་། ད་ེབས་ཀྱིངོ་ཆོེར་བསྡུས་པ་ཞོིགེ་

དབེ་སྔོནོ་དུ་ཡངོ་བཀདོ་འདུགེ་པ་ད་ེགེཉིསི་འབྱུངོ་ཁུངོས་གེཅོིགེ་པར་སྣངོ་ལ། ཚིལ་པ་

དངོ་འགེསོ་གེཉིསི་ཀས་ཀྱིངོ་། བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་རབས་ཀྱི་ིརྩེ་བ་ད་ེཁ་ོན་ལ་བརྟནེ་ཏེ་ེབཤད་

པ་ཡནི་ན།ོ །

ཐེངོ་གུར་གྱི་ིརྒྱལ་རབས་ད་ེདགེ་སྔོར་གེོངོ་མའ་ིདུས་སུ་ཀློོགེས་སྤེེལ་བྱེད་པ་

སོགེས་ལ་བཀགེ་སྡིོམ་ཙམ་ཡོད་ཅོིངོ་། ཉིེ་དུས་འདི་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་དུ་མའི་སྐད་

རིགེས་སུ་བསྒྱུར་བས། འཛམ་བུ་གླེིངོ་གེ་ིངོགེ་སྒྲིོས་སུ་གྱུར་ཅོིངོ་། སྐད་གེཉིིས་བྱངོ་

བའ་ིམཁས་པ་དུ་མའ་ིགྲགོེས་ཏེན་དངོ་བཅོས། བསྒྱུར་བ་ནངོ་ཕེན་ཚུན་དངོ་ལྟ་ེབའ་ིཕྱི་ི

མ་ོལ་སགོེས་པ་གེངོ་རྙིདེ་བསྡུར་ཏེ་ེཁུངོས་དགེ་པར་བྱས་ལ། ད་དུངོ་ཡངོ་རྒྱའ་ིམཁས་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

པ་གེཟུར་གེནས་འདྲེ་བྱུངོ་ན། འདིར་གེསལ་བའི་ཡུལ་དངོ་དམགེ་དཔོན་གྱིི་མིངོ་

སགོེས་ལ་དགེ་ཐེེར་གེངོ་ཞོབི་གེནངོ་བར་འཚིལ།  

ལྷགེ་པར་ཡངོ་རངོ་ཅོགེ་གེིས་གེཅོེས་སྤྲོས་སུ་བྱ་འོས་པ་ནི། རྒྱལ་རབས་ཀ་

པའ་ིདུམ་བུ་འད་ིཡིན་ཏེ།ེ འད་ིལ་སྲིོངོ་བཙན་གྱི་ིཁྲི་ིལ་ོདྲུགེ་མངོ་སློོན་མངོ་བཙན་གྱི་ིཁྲི་ི

ལ་ོཉིརེ་གེསུམ། འདུས་སྲིོངོ་གེ་ིཁྲི་ིལ་ོཉིརེ་དགུ། ཁྲི་ིལྡི་ེགེཙུགེ་བཙན་གྱི་ིཁྲི་ིལ་ོཞོ་ེབཞོིའ་ི

བར་གྱི་ིབྱུངོ་རབས་རགེས་པ་ཞོིགེ་ཡོད་ཅོིངོ་། ཚིིགེ་སྣ་བསྡུས་དྲེགེས་པས། གེཏེམ་

རྒྱུད་མཚིར་ལ་རིངོ་བ་དགེོས་མཁན་ཚི་ོལ། ཚིིམ་པ་ཅུངོ་ཟིད་ཀྱིངོ་མ་ིབསྐྱེད་མོད་ཀྱིི། 

རྒྱལ་རབས་དངོསོ་ལ་དཔྱོད་ན། གེནད་དནོ་ཆོ་ེལ་གེཞོ་ིརྩེ་བརྟན་པ་གེསརེ་གྱི་ིས་གེཞོ་ི

དངོ་མཚུངོས་པ་ཞོིགེ་ཡིན་ཅོིངོ་། རྒྱལ་པོའ་ིདུས་ཀྱི་ིབོད་མ་ིརངོ་གེིས་བྲེིས་ཏེ།ེ བཅོོས་

བསྒྱུར་མཁན་གྱི་ིསྨྱུ་གུའ་ིརྩེ་ེམོས་མ་རེགེ་པར། ལ་ོཆོིགེ་སྟེོངོ་ཉི་ེབའ་ིཡུན་ལ་རྡོ་ོདངོ་བྱ་ེ

མའ་ིའགོེ་ཏུ་གེཟིམིས་པའ་ིཡགིེ་རྙིངིོ་རྒན་པ་ོཀུན་ལ་ངོོམ་དུ་ར་ིབ་ད་ེའདྲེར་མ་ཟིད། རངོ་

ཅོགེ་གེ་ིསྔོོན་གྱི་ིརྒྱལ་རབས་རྣམས་ཚིགིེ་སྦྱོར་གྱི་ིརྣམ་པ་ཡངོ་འད་ིའདྲེར་ཡོད་སྙམ་སྟེ།ེ 

དཔེར་ན་སྒྲི་སྦྱོར་བམ་གེཉིིས་སུ། རྟའ་ིལ་ོལ་བཙན་པ་ོཁྲི་ིལྡི་ེསྲིོངོ་བཙན་ཕེ་ོབྲེངོ་འོན་

ཅོངོ་རྡོ་ོན་བཞུགེས། སྟེོད་སྨོད་ཀྱི་ིརྐུན་ཆོེན་བཏུལ། གེར་ལོགེ་གེ་ིཕེ་ོཉིས་ཕྱིགེ་འཚིལ། 

རྔོ་རྟ་ཕེལ་པ་ོཆོ་ེཕྱིགེ་ཏུ་ཕུལ། སགོེས་བྲེསི་པ་དངོ་། 

འདིར། སྤྲོའེུའ་ིལ་ོལ། བཙན་པ་ོདུངོས་ཀྱི་ིསྟེགེ་ཚིལ་ན་བཞུགེས། འབུགེ་ཅོོངོ་

གེ་ིཕེ་ོཉིས་ཕྱིགེ་འཚིལ་ཏེ།ེ དབྱར་འདུན་དུངོས་ཀྱི་ིཁ་བུར། ཞོངོ་བཙན་ཏེ་ོར་ེདངོ་། བླནོ་

ཁྲི་ིགེསུམ་རྗེེས་བསྡུས། སོགེས་བྱུངོ་བ་རྣམས་ཚིིགེ་སྦྱོར་གྱི་ིའཇུགེ་པ་ཡངོ་ཤིན་ཏུ་

འདྲེ་བ་བཞོནི་ན།ོ །



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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འགེའ་ཞོིགེ་གེིས་འད་ིདགེ་ན་ིཡོངོས་སུ་མ་རྫོགེས་པའ་ིརྒྱལ་རབས་ཀྱི་ིདུམ་བུ་

ར་ེཡནི་པས། ཁུངོས་སུ་མ་ིའསོ་སྙམ་ན་ཡངོ་མ་ིརིགེས་ཏེ།ེ ལར་སྔོནོ་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་རྙིིངོ་

མ་ཡདོ་རིགེས་ཐེམས་ཅོད་ཀྱིངོ་འད་ིའདྲེའ་ིདུམ་བུ་ར་ེཡནི་པ་རྦ་བཞོདེ་དངོ་། ཐེངོ་ཡགིེ་

ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། འགེོས་ལོས་ཀྱིངོ་གེཏེད་རབས་ཤོགེ་འཁྱིར་ཞོིགེ་རྙིེད་པ་ལ་རྩེིས་སུ་

མཛད་ད།ེ དབེ་སྔོནོ་དུ་བཅུགེ་པ་ད་ེའདྲེ་ལགེས་ཤངིོ་། 

དེར་མ་ཟིད་ད་ལྟ་རངོ་རེའ་ིབཀའ་འགྱུར་ན་བཞུགེས་པའ་ིམྱོ་ངོན་འདས་ཆོེན་

དངོ་། ཕེལ་པ་ོཆོ་ེལ་སོགེས་པའ་ིམད་ོདངོ་། ཀྱི་ེརྡོོར་དངོ་གེསངོ་འདུས་ལ་སོགེས་པའ་ི

རྒྱུད་སྡིེ་འདི་དགེ་ཀྱིངོ་། མདོ་རྒྱུད་དེ་དངོ་དེའི་དུམ་བུ་ཙམ་རེ་ཡིན་པར་མཁས་པ་

ཐེམས་ཅོད་ཀྱིསི་བཞོེད་པ་ཡནི་ན།ོ །

དཀྱུས་རྟགེས་བཏེབ་པ་རྣམས་ནི། རྒྱལ་རབས་ཀྱིི་དུམ་བུ་དེ་རྣམས་གུངོ་

བསྒྲིིགེས་ཏེ་ེརངོ་ཉིིད་ཀྱིིས་དཔྱད་པའ་ིལུགེས་སུ་བྱས་ཤིངོ་། ཐེ་ན་བོན་གྱི་ིངོགེ་སྒྲིོས་

ཚུན་ཆོད་ནས་ཀྱིངོ་བླངོས་ཏེ།ེ ཐེསོ་པ་ཆུངོ་བས་འལོ་ཚིདོ་དངོ་། ཕྱིགོེས་ལྷུངོ་གེ་ིགེཅོམ་

བུ་ལ་སོགེས་པའི་དྲེི་མས་མ་གེོས་པར་བྲེིས་པའི་འཁུལ་དུ་ལགེས་པས། གེཟུར་

གེནས་དཔྱདོ་ལྡིན་འདྲེ་ཡདོ་ན་དགྱིེས་པའ་ིམཆོདོ་ཡནོ་དུ་ཡངོ་ཆོའེ་ོསྙམ་སྟེ།ེ 

གེངོ་གེ་ིཕྱིརི་ཞོ་ེན། 

ཟིལོ་གྱིསི་བཅོསོ་པའ་ིསྨོནི་མ་མ་ིགེཡ་ོཞོིངོ་། ། 

ཕྱིགོེས་སུ་ལྷུངོ་བའ་ིཟུར་མིགེ་མ་ིབལྟ་བ། །

རངོ་བཞོནི་གེཤསི་ཀྱིསི་འཛུམ་པའ་ིམ་ེཏེོགེ་འདསི། ། 

དཔྱདོ་ལྡིན་སྐྱ་ེབའོ་ིཡདི་དབངོ་ཅོསི་མ་ིའཕྲགོེ །
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

སྙམ་དུ་བསམས་ས།ོ །

༈  བདོ་ཀྱི་ིགེནའ་སྲིལོ་དངོ་རུས་ཁུངོས་སོགེས་ཀྱི་ིསྐརོ། ཤགོེ་དྲེལི་[ངོ]་བདོ་

ཀྱི་ིཡུལ་ད་ེརྒྱའ་ིརྒྱལ་ས་ཅོངོ་ངོན་ནས་ལ་ེབར་སྟེོངོ་བརྒྱད་ཀྱི་ིས་ན་ཡོད། ཡུལ་ད་ེལ་

སྔོནོ་ཧཱིན་གྱི་ིགེངོོ་མ་དགེ་གེ་ིདུས་སུ་ནུབ་ཀྱི་ིའཇིངོ་ཞོསེ་འབོད། 

བདོ་མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིརུས་ཐེོགེ་མའ་ིའབྱུངོ་ཁུངོས་ལེགེས་པར་མ་ཤསེ། འནོ་ཀྱིངོ་

འགེའ་ཞོིགེ་ན་རེ། བོད་རྣམས་རྒྱལ་པ་ོའཕེན་མྱོིའ་ིརྒྱུད་པ་ཡིན་ཟིེར། སངོས་རྒྱས་

འདས་རྗེེས་ཀྱི་ིལ་ོདགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ངོ་དགུ་པ་ལ། རངོ་གེ་ིཁུ་བ་ོདགྲས་བསད་པས། 

འཕེན་མྱོ་ིགེཉིེན་དངོ་བཅོས་པ་ནུབ་ཕྱིོགེས་སུ་བྲེོས། རྨ་ཆུ་བརྒལ་ནས་ར་ིབ་ོཙུ་ཞོིའ་ི

རྒྱབ་ཏུ་སློེབས་ཏེེ། འཇིངོ་རྣམས་ཀྱིི་ཁྲིོད་དུ་ས་བཟུངོ་སྟེེ་བསྡིད། འཕེན་མྱོི་དེ་རངོ་

བཞོནི་བཟིངོ་ཞོངིོ་། སྦྱནི་པ་ལ་དགེའ་བར་གྲགེས་ཆོ་ེབས། འཇིངོ་ཐེམས་ཅོད་ཁའོ་ིདྲུངོ་

དུ་འདུས་ཏེ་ེརྒྱལ་པོར་བཀུར། དེའ་ིརྒྱུད་རྣམས་ཤིན་ཏུ་འཕེེལ་ཏེ་ེགྲགེས་ཆོ་ེབར་གྱུར། 

མ་ིརྒྱུད་ད་ེརྣམས་དཔའ་རྩེལ་ཆོ་ེཞོིངོ་། རྒྱུན་མ་ིཆོད་གེཡུལ་གྱི་ིལས་ཁ་ོན་ལ་བརྩེོན་

པས། རམི་གྱིསི་ཡུལ་མངོ་པ་ོབཟུངོ་སྟེ།ེ རངོ་གེ་ིརྒྱལ་ཁམས་རྒྱ་བསྐྱདེ། 

འོན་ཀྱིངོ་ལ་ོཉིིས་བརྒྱའ་ིབར་དུ་རྒྱ་ནགེ་དངོ་འབྲེེལ་ཅོ་ིཡངོ་མེད། བོད་རྣམས་

མ་ིསྟེོབས་ཤུགེས་ཅོན་ལ་རྒྱལ་དུ་འབོད་ཅོིངོ་། སྐྱེས་པའ་ིམིངོ་ལ་ཕེ་ོཟིེར་བས། རྗེ་ེལ་

རྒྱལ་ཕེོར་འབོད། བཙུན་མ་ོལ་མ་ོསྨོན་དུ་འབོད། ནངོ་བློན་སོགེས་ལ་བློན་ཆོ་ེཆུངོ་དུ་

འབོད། བོད་རྣམས་ཁངོ་པ་དངོ་སྦྲ་ནགེ་ཏུ་སྡིོད། བཙན་པ་ོདངོ་མ་ིདྲེགེ་རིགེས་གུར་གྱི་ི

ནངོ་དུ་བཞུགེས། གུར་ཆོེན་པོའ་ིནངོ་དུ་མ་ིབརྒྱ་ཕྲགེ་འགེའ་ཙམ་ཤོངོས། བཙན་པོའ་ི

དབུ་གུར་གྱི་ིམཐེར་དར་མདུངོ་མངོ་པ་ོབཙུགེས་ཤིངོ་། དམགེ་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་བྱ་ར་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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བྱདེ། བདོ་མ་ིརྣམས་ཚི་ེརངིོ་ཞོངིོ་འགེའ་རསེ་ལ་ོབརྒྱ་ལནོ་པ་ཡངོ་ཡདོ། བདོ་མ་ིརྣམས་

པགེས་པའ་ིགེོས་གྱིོན་ཞོིངོ་། བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་ིགེདོངོ་ལ་ཚིོན་དམར་བྱུགེས། ཤིངོ་

གེ་ིསྣོད་མཐེིལ་ཀ་ོབས་གེཡོགེས་པ་ཞོིགེ་ཏུ་ཟིས་ཟི། སྡིེར་མའ་ིདོད་དུ་ཕྱིིངོ་པ་ས་ལ་

བཏེིངོ་ནས་བྱདེ། (ད་ལྟ་ཡངོ་གེཞུངོ་གེ་ིམཛད་ཆོནེ་ཁགེ་ལ་གེདན་ཤ་ཞོསེ་གེསོ་གེདན་

གྱིི་སྟེེངོ་ལ་གེསོལ་ཚིིགེས་འབུལ་སྲིོལ་ཡོད་འདུགེ)དཀར་ཡོལ་གྱིི་དོད་དུ་བགེ་ཕྱིེ་

ལས་སྐྱ་ོར་ཞོིགེ་ནས་སྒོམ་སྟེ།ེ ནངོ་དུ་འ་ོམ་སོགེས་བཏུངོ་ཞོངིོ་། མཐེར་དཀར་ཡལོ་ད་ེ

ཡངོ་ཟི། (ད་ེཡངོ་གེ་ོར་ཞོེས་པ་བགེ་ལེབ་ཕེོར་བའ་ིདབྱིབས་ཅོན་ཆོབ་ཞུགེས་སོགེས་

ཀྱི་ིམཛད་སྒོོའ་ིརིགེས་ལ་གེོངོ་ས་མཆོོགེ་གེ་ིགེསོལ་ཐེབ་ནས་སྩོལ་མུས་)ཆོངོ་འཁྱིོར་

བའ་ིནངོ་དུ་བླུགེས་ནས་བཏུངོ་། གེསེར་དངུལ་གྱི་ིརྒྱན་ལ་གེཅོེས་སྤྲོས་ཆོེ། རིགེས་

མཐེ་ོདམན་གྱི་ིཁྱིད་པར་མ་ིས་ོསོའ་ིདཔུངོ་སྟེེངོ་ན་མཚིན་མ་བཏེབ་ནས་སྣངོ་། 

ཁངོ་པ་ཐེོགེ་ཚིད་མངོ་པ་ོཅོན་སྟེེངོ་ལེབ་མོར་ཡོད་པ་བྱེད། སྟེོན་ཐེོགེ་གྲ་ོནས་

སྲིན་གེསུམ་འདེབས། སྒོ་ོཕྱུགེས་སུ་གེཡགེ་ལུགེ་ཕེགེ་དངོ་། རྟ་བཟིངོ་པ་ོདངོ་། མ་མ་ོ

རྒྱུགེས་འགྲོས་ཅོན་སོགེས་ཡོད། ས་གེཞོ་ིནས་གེསེར་དངུལ་ཟིངོས་དངོ་ཞོ་ཉི་ེརྣམས་

འཐེནོ། མ་ིཤ་ིབའ་ིར་ོས་ལ་སྦི། ཡ་ིགེ་ེན་ིམདེ། རྩེསི་བྱདེ་ཚི་ེཤངིོ་བུ་ལ་རྟགེས་འདབེས་

པ་དངོ་། སྐུད་པ་ལ་མདུད་པ་བོར་ཏེ་ེབྱེད། ལ་ེབར་བརྒྱ་རེའ་ིམཚིམས་ན་ཁྲིིམས་ཁངོ་

ར་ེཡདོ། ཁྲིམིས་ཡིགེ་མདེ་ཀྱིངོ་། ཁྲིམིས་ཐེགེ་རྣམས་དཔནོ་རངོ་གེསི་གེཅོདོ། ཉིསེ་པ་

ཆུངོ་ངུ་ལ་ཡངོ་གེདུགེ་ཅོིངོ་རྩུབ་པའ་ིཁྲིིམས་གེཏེོངོ་། ཉིེས་ཆོེན་རྣམས་ལ་མིགེ་འདོན་

པ་དངོ་། སྣ་དངོ་རྐོངོ་ལགེ་གེཅོོད་པ་སོགེས་བྱེད། (ཁྲི་ིསྲིོངོ་གེ་ིདུས་སུ། ཕེ་ོམིགེ་མ་ི

འདོན་པ་དངོ་། མ་ོསྣ་མ་ིགེཅོོད་པའ་ིདམ་བཅོའ་བྱས་ཏེ་ེརྒྱལ་པ་ོདངོ་བློན་ཆོེན་མིན་པ་
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གེཞོན་ཀུན་གྱིིས་མནའ་བོར་ཚུལ་རྦ་བཞོེད་དུ་གེསལ།)མགྲོན་སློེབས་ཚིེ་གེཡགེ་

གེཅོིགེ་འཁྲིིད་ནས་འོངོས་པར། མགྲོན་པ་ོརངོ་གེིས་མདའ་བརྒྱབ་ནས་བསད་ད་ེཤ་

འགྱིདེ་གེཏེོངོ་། དཔའ་བ་ོརྣམས་ལ་གུས་པ་བྱདེ་ཅོིངོ་། བུས་ཕེ་ལ་གུས་པ་བྱདེ། མས་

བུ་ལ་གུས་པ་བྱདེ། ཕེ་ོརྣམས་གེར་འགྲ་ོལ་གྲ་ིདངོ་མདའ་གེཞུ་མ་བྲེལ་བ་བྱདེ། ལམ་དུ་

འགྲ་ོཚི་ེམ་ིགེཞོནོ་པ་རྣམས་སྔོནོ་དངོ་། རྒན་པ་ོརྣམས་རྗེསེ་སུ་འགྲ།ོ 

སྤྱིརི་རྒན་པ་ལས་གེཞོནོ་པ་ལ་གུས་པ་ཆོ།ེ རངོ་བཞོནི་གྱིསི་ཤ་ིབ་ལ་ངོན་པར་

བྱེད་ཅོིངོ་། གེཡུལ་དུ་བསད་པ་ལ་བཟིངོ་པོར་བརྩེ།ི ཁྱིིམ་གེཅོིགེ་ཏུ་མ་ིམངོ་པ་ོགེཡུལ་

དུ་ཤ་ིན། ཁྱིིམ་གྱི་ིསྒོོར་ཁྲིབ་ཅོིགེ་འཕྱིངོ་སྟེ་ེངོ་ོས་ོཆོ་ེབར་བྱེད། དམགེ་བསྡུ་ཚི་ེགེསེར་

གྱི་ིམདའ་ཞོིགེ་སྔོོན་དུ་རྫོངོས།(དེངོ་སངོ་ཡངོ་དཔོན་ཁགེ་གེཞུངོ་དོན་དུ་ཕྱིོགེས་ཐེོན་

སྐབས་མདའ་ཡིགེ་གེཏེོངོ་མུས།)དམགེ་ཁྲིིམས་བཙན་ཞོིངོ་གེ་ོམཚིོན་ཤིན་ཏུ་བཟིངོ་། 

དམགེ་མདུན་མ་ཕེམ་ཚི་ེརྗེེས་མ་རྣམས་དགྲ་ལ་རྒྱུགེས་པས་གེཡུལ་ངོ་ོབཟློགེ་དཀའ་

བ་ཡནི། སྡིར་མ་རྣམས་ཀྱི་ིམགེ་ོལ་ཝ་མོའ་ིམཇུགེ་མ་བཏེགེས་ཏེ་ེདམའ་འབབེས་བྱདེ། 

དགྲ་སློེབས་ཚིེ་མེ་སྦིར་ནས་ཕེན་ཚུན་བརྡོ་གེཏེོངོ་། དམགེ་ཕེོགེས་མེད་ཀྱིངོ་ཡུལ་

བཅོོམ་ནས་དམགེ་རྒྱགེས་སྒྲུབ་པ་ཡིན། བཙན་པ་ོརྗེ་ེབློན་རྣམས་ལ་ོལྟར་མནའ་སྐྱེལ་

ཞོངིོ་། ད་ེདུས་ལུགེ་ཁྱི་ིསྤྲོའེུ་གེསུམ་དམར་མཆོདོ་དུ་འབུལ། ལ་ོགེསུམ་ར་ེན་མནའ་ཆོ་ེ

སྐྱེལ་ཞོིངོ་། མཚིན་གྱི་ིདགུངོ་ལ་རྟ་ཕྱུགེས་བོངོ་བུ་རྣམས་དམར་མཆོོད་བྱེད། སྲིོགེ་

ཆོགེས་རྣམས་ཀྱི་ིརྐོངོ་ལགེ་བཅོད་ཅོངིོ་དནོ་སྣདོ་མདུན་དུ་སྤུངོས་ཏེ།ེ བན་ངྷེ་ེཞོགིེ་གེསི་

ཆོ་ོགེ་གེཏེོངོ་། གེནམ་ས་ར་ིདངོ་ཉི་ིཟླ་སྐར་མ་རྣམས་དཔངོ་དུ་བཙུགེས་ཏེ།ེ ཁྱིེད་ཅོགེ་

སུས་ཀྱིངོ་རངོ་ཡུལ་མ་ིསྲུངོ་ཞོིངོ་། བསམ་ངོན་དངོ་སེམས་མ་དྲེངོ་བ་བྱེད་ན། གེནམ་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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སའ་ིལྷ་རྣམས་ཀྱིིས་ཁྱིེད་ཅོགེ་གེ་ིབསམ་པ་ཐེམས་ཅོད་མཁྱིེན་པས། ད་ལྟ་བསད་པའ་ི

དུད་འགྲ་ོའད་ིརྣམས་བཞོིན་དུ་དུམ་བུར་བྱས་ལ་སོད་ཅོིགེ་ཅོེས་མནའ་འདོར།(ལྷ་སའ་ི

རྡོ་ོརིངོ་ལ་ཡངོ་དཔངོ་པ་ོཉི་ིཟླ་གེཟིའ་སྐར་ལ་སོགེས་པའ་ིད་ེརྣམས་སྨོོས་ཤིངོ་། སྲིོགེ་

ཆོགེས་བསད་ད་ེམནའ་ཡངོ་བོར་སོགེས་འབྱུངོ་།) སྐབས་འགེར་རྒྱལ་པ་ོདངོ་མ་ིཆོནེ་

རྣམས། མཉིམ་འཆོ་ིམཉིམ་གེསོན་བྱེད་པའ་ིམནའ་འདོར། ད་ེའདྲེ་བ་རྣམས་རྒྱལ་པ་ོ

གྲོངོས་ཚི་ེརངོ་ཉིིད་ཀྱིངོ་ལྕེབས་ཤིངོ་། དུར་ཁུངོ་གེཅོིགེ་ཏུ་སྦི་བ་ཡིན། བཙན་པོའ་ིརྟ་

དངོ་། གེ་ོཁྲིབ་གེཅོེས་ནོར་རྣམས་ཀྱིངོ་དུར་དུ་འཇུགེ དུར་སྟེེངོ་དུ་ར་ིདེའུ་འདྲེ་བ་ཞོིགེ་

བརྩེགིེས། དརེ་ཤངིོ་སྡིངོོ་འཛུགེས་ཤངིོ་། ལ་ོར་ེབཞོནི་དུ་མཆོདོ་པ་ཡནི་ན།ོ ། 

[དཀྱུས]་བངོ་སོའ་ིསྐོར་ཡ་མཚིན་ཅོན་ཞོིགེ་རྒྱལ་པོ་བཀའ་ཐེངོ་དུ་གྲགེས་

པར་འདུགེ་པ་བསྡུས་ན་འད་ིལྟར། བངོ་སའོ་ིནངོ་གེ་ིརའེུ་མགིེ་དགུའ་ིདབུས་སུ་བཙན་

པའོ་ིསྐུ་སྤུར་གེསརེ་གྱིསི་བྱུགེས་ནས་འཇིགོེ་ཅོངིོ་། དཀརོ་ནརོ་གྱིསི་བཀངོ་། ནངོ་བླནོ་

གེངོ་ཡིན་ད་ེདུར་སྲུངོ་དུ་འཇིོགེ །ཁོངོ་རངོ་འཁོར་བཅོས་གེཤིན་པོའ་ིརྟགེས་བཏེབ་སྟེེ། 

རྒྱལ་རྒྱུད་གེསནོ་པ་རྣམས་དངོ་འཕྲད་མ་ིཆོོགེ་པ་ཡནི། བ་ཕྱུགེས་སོགེས་བངོ་སོའ་ིཉི་ེ

འཁོར་དུ་འཁྱིར་ན། ཁོངོ་རྣམས་ཀྱིིས་བཟུངོ་སྟེ་ེགེཤིན་པོའ་ིརྟགེས་བཏེབ་ནས་སློར་

བདགེ་པ་ོལ་མ་ིསྤྲོོད། ལ་ོདུས་ཀྱི་ིམཆོོད་པའ་ིསྐབས་སུ་དུངོ་བཏེངོ་བ་དངོ་མཉིམ་དུ། 

ཁོངོ་རྣམས་ལུངོ་བ་ཞོིགེ་ཏུ་བྲེོས་ནས་ཡིབ་སྟེ་ེསྡིོད། ད་ེནས་བཙན་པ་ོའཁོར་བཅོས་

ཀྱིིས་མཆོོད་པ་ཕུལ་བའི་རྗེེས་སུ་སློར་འཁོར་ནས་མཆོོད་པ་རྣམས་བསྡུས་ནས་

ལངོོས་སྤྱིདོ་སགོེས་བཤད། 

༈  ཡངོ་རྒྱ་ནགེ་གེ་ིསྒྲིསོ་ལས་མཆོདེ་པའ་ིབདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་སྐད་རིགེས་གེཞོན་
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དུ་བྲེིས་པ་ཞོིགེ་སྣངོ་བར། བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་མ་ོམཚིན་མ་ིགེསལ་བ་ཞོིགེ་གེ་ིསྐོར་བྲེིས་ཏེེ། 

རྒྱལ་མ་ོདེས་སྟེོད་ཐུངོ་སྔོ་ོནགེ་ཕུ་ཐུངོ་གེ་ིཁ་ས་ལ་རེགེ་པ་ཙམ་དུ་རིངོ་བ་ཞོིགེ་གྱིོན། 

སྨོད་ལ་དར་ནགེ་པའོ་ིཤམ་ཐེབས་གྱིནོ། སྐྲི་ལ་ལྷས་མ་ཆུངོ་ངུ་མངོ་དུ་བྱས་ཤངིོ་། རྣ་བ་

ལ་ཨ་ལོངོ་བཏེགེས། ལྷམ་ཟི་ོཡ་ིབྱ་བ་གྱིོན། དགུན་དུས་སུ་པགེས་པའ་ིགྱིོན་པ་ཕྱི་ིལ་

ཚིམེ་དྲེབ་སྣ་ཚིགོེས་ཡདོ་པ་ཞོགིེ་གྱིནོ། སགོེས་བྲེསི་ཏེ།ེ གྲངོོས་པའ་ིཚི་ེཤ་རུས་རྣམས་

གེསརེ་ཕྱི་ེདངོ་མཉིམ་དུ་བསྲིསེ་ནས། ལྕགེས་སྣདོ་དུ་བཅུགེ་སྟེ་ེས་ལ་སྦི། སགོེས་སྣངོ་། 

རྦ་བཞོདེ་དུ་ཡངོ་། གེསལ་སྣངོ་གེ་ིབུ་མ་ོཤ་ིབའ་ིར་ོརྫའ་ིནངོ་དུ་བཅུགེ་ནས། མའ་ིམལ་

འགོེ་ཏུ་སྦིས་ཚུལ་སགོེས་ཀྱི་ིསྒྲིསོ་བྱུངོ་བས། ད་ེའདྲེའ་ིསྲིལོ་ཞོགིེ་ཀྱིངོ་ཡདོ་པར་མངོནོ། 

གེཞོན་ཡངོ་ཏེ་ཟིིགེ་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཧུ་དུལ་ཨལ་ལ་ཾབྱ་བར་ཡངོ་། བོད་ཀྱི་ིཡུལ་

གྲུ་ས་ོསའོ་ིབཤད་པ་རྒྱས་ཙམ་བྱུངོ་མདོ། སའ་ིམངིོ་རྣམས་བརྡོ་འཕྲདོ་དཀའ་བར་སྣངོ་

ཞོིངོ་། བོད་ཡུལ་ན་གེསེར་མངོ་བས། གེསེར་ལུགེ་མགེ་ོཙམ་ར་ེཡངོ་ས་ནས་འཐེོན་

ཚུལ་སགོེས་དངོ་། ཡུལ་གྱི་ིངོ་ོམཚིར་གེཅོིགེ་ན།ི མ་ིསུ་ཡངོ་ཡུལ་དརེ་སློབེས་ན། རྒྱུ་

མཚིན་མེད་པར་སེམས་དགེའ་ཡལ་ལ་ེབ་དངོ་། གེདོངོ་འཛུམ་མོལ་ལ་ེབ་ཞོིགེ་འོངོས་

སགོེས་བྲེསི། 

ལར་སྔོོན་དུས་ཀྱིི་སྲིོལ་ལུགེས་སོགེས་ཇིི་འདྲེ་ཡིན་བསམ་པའི་ཚིེ། རྒྱལ་

ཁམས་གེཞོན་གྱི་ིཡ་ིགེ་ེབྲེིས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་སོགེས་ལ་བལྟ་བ་ཙམ་ལས། རངོ་གེ་ིམིས་

རངོ་ཡུལ་གྱི་ིསྲིོལ་ལུགེས་འད་ིའདྲེའ་ོཞོེས་ཞོིབ་ཏུ་བྲེིས་པ་ཞོིགེ་ཤིན་ཏུ་རྙིེད་དཀའ་བ་

འད་ིཡུལ་ཀུན་ལ་འདྲེ་བ་ཡིན་ཏེེ། དཔེར་ན་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་ིམིས་བྲེིས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀུན་

ལ་བལྟས་ཀྱིངོ་། ལྷ་སའ་ིགྲོངོ་ན། བུད་མདེ་རྣམས་པངོ་གེདན་ཁྲི་བ་ོདངོ་། སྤེ་དྲུགེ་ཟུར་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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གེསུམ་ཞོིགེ་གྱིོན། སྐྱེས་པ་རྣམས་པགེས་ཞྭ་རྣ་ལེབ་བཞོ་ིཡོད་པ་ཞོིགེ་གྱིོན་སོགེས་

བྲེིས་པ་སྲིིད་མཐེའ་ཙམ་ཡིན་ལ། ད་ནས་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷགེ་སོངོ་ཚིེ། ད་ལྟའི་སྲིོལ་

ལུགེས་འད་ིཀུན་ཀྱིངོ་མ་ིརྒྱུད་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ལྐོོགེ་གྱུར་ཏུ་སོངོ་སྟེེ། ཡུལ་ཁམས་

གེཞོན་གྱི་ིམིའ་ིངོགེ་སྒྲིོས་རྙིེད་པ་རྣམས་བསགེས་ནས་རགེས་ཙམ་ཞོིགེ་ལས་དཔྱོད་

མ་ིཐུབ་པ་སོགེས་ཡནི་ན།ོ ། 

དུས་གེསུམ་དུས་ཀྱི་ིའཁརོ་ལ་ོའཁརོ་བ་ན། ། 

བྱུངོ་ནས་ཡལ་བའ་ིསྔོནོ་གྱི་ིགེཟུགེས་བརྙིན་རྣམས། ། 

སྟེངོོ་བའ་ིམཁའ་ལ་སམེས་ཀྱིསི་བྲེསི་པ་འད།ི ། 

ཤནི་ཏུ་ངོ་ོམཚིར་སྒྱུ་མའ་ིརྒྱལ་རབས་ཉིདི། །

ཅོསེ་ཀྱིངོ་སྨྲས་ས།ོ ། 

༈  ད་ེལ་རྗེ་ེསྲིོངོ་བཙན་སྒོམ་པ་ོཡན་ཆོོད་དུ་བོད་ན་ཡ་ིགེ་ེམེད་པར་གྲགེས་

པས། ད་ེཡན་གྱི་ིརྒྱལ་རབས་རྣམས་ཀྱིངོ་ངོགེ་རྒྱུན་ཙམ་ཞོིགེ་ཏུ་གེནས་པ་ལས། ལ་ོ

ཚིིགེས་སོགེས་བསྒྲིིགེས་ཏེེ་དཀྱུས་མའི་ལུགེས་སུ་གེཏེན་ལ་འབེབས་པའི་སྐབས་

མདེ་ལ། 

འོན་ཀྱིངོ་རྗེ་ེགེནམ་རིའ་ིལ་ོརྒྱུས་ན།ི སྲིས་ཀྱི་ིདུས་སུ་བྲེིས་པར་མངོོན་པ་ཞོིགེ་

འགོེ་ཏུ་བཀདོ་པ་འད་ིཡནི་ཞོངིོ་། ད་ེཡངོ་གེནའ་ལུགེས་ཀྱི་ིགེཏེམ་རྒྱུད་ཉིགོེ་ལ་འཛངིོས་

པ་ལྟ་བུ་ཞོིགེ་འདུགེ་པས། དོན་དྲེིལ་ན་འད་ིལྟར་སྣངོ་སྟེེ། ད་ེདུས་ཙ་ན་ད་ལྟའ་ིའཕེན་

ཡུལ་གྱི་ིཕྱིོགེས་འདིར། བོད་རྗེེའ་ིགེཉིེན་ཚིན་དུ་གེཏེོགེས་པའ་ིརྒྱལ་ཕྲན་ཟིིངོ་བ་ོརྗེ་ེབྱ་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

བ་ཞོིགེ་ཡོད་པ་དེ། སྤྱིོད་པ་ངོན་པས་ཡུལ་མ་ིརྣམས་ཞོ་ེལོགེ་ཅོིངོ་། ཁོའ་ིཡུལ་གྱི་ིམ་ི

དྲེགེ་དབྱ་ིཚིབ་སོགེས་ངོ་ོལགོེ་སྟེ།ེ བདོ་རྗེ་ེསྟེགེ་སྙ་གེཟིིགེས་ཀྱི་ིདྲུངོ་དུ་བྲེསོ། བཙན་པ་ོ

དངོ་ལྷན་དུ་མནའ་བཅོད། འནོ་ཀྱིངོ་ཟིངིོ་བ་ོརྗེ་ེལ་དགྲ་ལན་མ་ལནོ་པའ་ིབར་དརེ་བཙན་

པ་ོགྲངོོས། ད་ེནས་དེའ་ིསྲིས་གེནམ་ར་ིསྲིོངོ་བཙན་གྱིསི་དམགེ་དྲེངོས་ཏེ།ེ འཕེན་ཡུལ་

དབངོ་དུ་བཅུགེ དའེ་ིརྗེསེ་སུ་གེཙངོ་ཕྱིགོེས་ཀྱིངོ་འབངོས་སུ་འདུས། དྭགེས་པ་ོངོ་ོལགོེ་

པ་ལ་ཡངོ་སངེོ་གེ་ོམ་ིཆོནེ་གྱིསི་ཕེབ། 

ད་ེནས་ཡུན་རིངོ་སོངོ་སྟེ།ེ དབྱ་ིཚིབ་རྒས་པའ་ིདུས་ཤིགེ་ན། སྲིོངོ་བཙན་སྒོམ་

པོ་དངོ་མཇིལ་ནས། ཡབ་ཀྱིི་དུས་བཞོིན་སློར་ཡངོ་རྗེེ་བློན་རྣམས་ཀྱིིས་བྲེོ་བོར་བ་

སགོེས་ཡནི་ན།ོ །དསེ་ན་རྗེ་ེགེནམ་ར་ིསྲིངོོ་བཙན་ན།ི ཐེགོེ་མར་ཡར་ཀླུངོས་དངོ་དྭགེས་

པ་ོསོགེས་ལྷ་ོཁ་ཕྱིོགེས་འད་ིཙམ་ཞོིགེ་ལ་དབངོ་མཛད་པར་མངོོན་ཞོིངོ་། དེའ་ིཡན་གྱི་ི

གེདུངོ་རྒྱུད་རྣམས་ནི་ཕེལ་ཆོེར་ཡར་ཀླུངོས་ཕྱིོགེས་ཆོ་ཙམ་ཞོིགེ་གེི་བདགེ་པ་ོཡིན་

པར་སམེས། འནོ་ཀྱིངོ་རྗེ་ེགེཉིའ་ཁྲི་ིབཙན་པ་ོབདོ་ཁམས་སྤྱིིའ་ིརྒྱལ་པ་ོཡནི་སགོེས་ཀྱི་ི

ཐེ་སྙད་ཙམ་ལ་རྨངོོས་པར་མ་ིབྱ་སྟེ།ེ ཡུལ་གྱི་ིརྒྱ་ཁྱིནོ་དངོ་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིས་མཚིམས་

བྱ་བ་ད།ེ དངོསོ་པོའ་ིགེནས་ཚིདོ་ལ་ར་ིམརོ་བྲེསི་པ་ཞོིགེ་མདེ་ཀྱི།ི འ་ོན་ཅོ་ིཞོ་ེན། རྒྱལ་

པོའ་ིདབངོ་ཤུགེས་ཀྱིིས་ཇི་ིཙམ་དུ་ཁྱིབ་པའ་ིཕྱིོགེས་ད་ེཙམ་ཞོིགེ་ལ་ཡུལ་དེའ་ིཐེ་སྙད་

འདོགེས་པ་ཡིན་པས། ད་ེདུས་ཀྱི་ིབོད་ཁམས་བྱ་བ་ད་ེཡངོ་ཡུལ་ཉི་ིཚི་ེཞོིགེ་གེ་ིམིངོ་

ཡནི་པར་ཤསེ་པར་བྱའ།ོ ། 

གེནམ་རི་སྲིོངོ་བཙན་གྱིི་སྐོར་ཤོགེ་དྲེིལ་ཁ་པའི་ཚིིགེ་སྣ་ཅུངོ་ཟིད་བསྡུས་ཏེེ་

བཀོད་པ། ཁར་ཕྱིིངོ་བ་སྟེགེ་རྩེེ་ན་ནི་རྒྱལ་སྟེགེ་བུ་སྙ་གེཟིིགེས་(སྟེགེ་བུ་གེཉིན་
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གེཟིིགེས་ཏེེ་གེནམ་རིའི་ཡབ།) བཞུགེས། སྤུར་བའི་ཡུ་སྣ་ན། ཟིིངོ་པོ་རྗེེའི་(མི་

འབངོས།)ཁྲི་ིཔངོས་གེསུམ་མཆོིས། ཉིེན་ཀར་རྟིངོ་བ་ན་ཟིིངོ་པ་ོརྗེ་ེསྟེགེ་སྐྱ་བ་ོམཆོིས། 

ཟིིངོ་པ་ོརྗེ་ེན་ིབྱ་བ་ཅོ་ིལ་ཡངོ་ཕྱིིན་ཅོ་ིལོགེ་པ་ཤ་སྟེགེ་བྱེད། ལེགེས་པ་ཉིེས་པར་བཅུགེ 

།ཉིེས་པ་ལེགེས་པར་བཅུགེ་མཛངོས་ཤིངོ་སྙིངོ་ཉི་ེབ་ལ་ན་ིབླ་ོགྲོས་བསྟེན་ཀྱིངོ་མ་ིཉིན། 

མྱོ་ིགེཅོམ་བུ་ངོ་ོསྲུངོ་གེ་ིཚིིགེ་སྨྲ་བ་དགེ་ལ་ཆོདེ་དུ་མཉིན་ཏེ།ོ །

ད་ེལྟར་ཟིིངོ་བ་ོརྗེ་ེཆོོས་ལོགེ་ཅོིངོ་། སྲིིད་སྒྱུར་བས། རྗེ་ེབ་ོཉིེས་དགུ་བྱེད་པ་ལ། 

མ་ིགེཅོིགེ་གེིས་མཐེོངོ་ཡངོ་གེལ་ཏེ་ེསྨྲས་ན་མ་ིའོས་པའ་ིཆོད་པ་ནན་ཆོ་ེབས། ཇི་ིགེ་

སུས་ཀྱིངོ་ཁ་ོལ་གྲོས་སྟེནོ་མ་ཕེདོ་ད།ོ །ད་ེལྟར་རྗེ་ེབ་ོན་ིབླ་ནས་སྨྱོསོ། འཁལོ་པ་ོན་ིའོགེ་

ན་བཀྲམ་མ་ོ(ཁ་འཐེོར་བའ་ིདོན་ན།ོ)གེཅོིགེ་ལ་གེཅོིགེ་སྙིངོ་མ་ིབརྟན་ཏེ།ེ ཡུལ་གྱི་ིསྲིིད་

ཀྱིངོ་དམས་སོ། །མ་ིཡོངོས་ཀྱིངོ་ཟིིངོ་བ་ོརྗེ་ེལ་འཁངོ་ངོ་ོ(ཁྲིོས་སོ།)ད་ེནས་ཟིིངོ་བ་ོརྗེེའ་ི

བླནོ་པ།ོ གེཉིན་འཛ་ིཟུངོ་ནགེ་པསོ། རྗེ་ེབ་ོལ་གེསལོ་བ། རྗེ་ེབ་ོན་ིཅོ་ིལ་ཡངོ་ལོགེ་པ་ཤ་

སྟེགེ་མཛད་པས། འ་ོསྐོལ་གྱི་ིསྲིིད་ན་ིསྲིིད་དུ་མ་རུངོ་། ཆོོས་ན་ིཆོོས་སུ་མ་རུངོ་སྟེེ། 

ཡུལ་གྱི་ིམ་ིདབུལ། སྲིདི་ཀྱི་ིཉིམ་དམའ་སྟེ།ེ ན་མ་ོབརླགེ་ཟིནི་ན་ཇི་ིནོངོས་ཤསེ་གེསལོ་

བས་(ན་མ་ོན་ིཕེལ་ཆོེར་བྱ་བའ་ིདོན་ན།ོ)ཟིིངོ་བ་ོརྗེེས་མཉིན་དུ་མ་གེཏུབ་སྟེ།ེ འད་ིསྐད་

ཟིརེ་བ་ཉིེས་ས་ོཞོསེ་འཛ་ིཟུངོ་ལ་ཆོད་པ་ཕེབ་བ།ོ །དེར་འཛ་ིཟུངོ་མ་རངོས་ཏེ།ེ ཁ་ོརངོ་

ཡངོ་རྗེ་ེབོའ་ིཟླ་ལ་ངོན་སྤྱིོད་བྱེད་པར་ཞུགེས་ཏེེ། ནགེ་པ་ོབསྐུས་ཏེ་ེདཀར་པ་ོབསད། 

དྲེའེུ་རྒལ་ཏེ་ེ(ཞོནོ་ཏེ་ེ)བས་ེསྒོ་བཅོགེ་གེ ོ། །

ད་ེལ་ཟིིངོ་བ་ོརྗེ་ེམགུ་ནས།༡ སྟེགེ་སྐྱ་བའོ་ིཡུལ། ༢ ཡུལ་ཡལེ་རབ་སྡི་ེབཞོ།ི ༣ 

ཀླུམ་ཡ་གེསུམ་རྣམས། ཟིིངོ་བོ་རྗེེའི་ཁྲིི་པངོས་གེསུམ་གྱིི་ནངོ་དུ་འདུས་པ་ལས། 
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མཁར་སྤུར་བས་བཅོད་དེ། ཀླུམ་ཡ་གེསུམ་གྱི་ིསྨོད། གེཉིན་འཛ་ིཟུངོ་གེ་ིབྲེན་དུ་བྱིན་

ཏེ།ོ །བྲེན་རིས་ཀྱི་ིནངོ་དུ། མྱོངོ་ཙེངོ་སྐུ་ཡངོ་འཛ་ིཟུངོ་གེ་ིབྲེན་དུ་བྱིན་ཏེ།ོ །འཛ་ིཟུངོ་གེ་ི

ཆུངོ་མ་པ་ཚིབ་གེཟིས། མྱོངོ་ཙེངོ་སྐུ་བྲེན་བྱེད་པ་ལ་དྲེེགེ་ཆོ་ེསྟེ།ེ བརྙིས་བཅོོས་མངོ་པ་ོ

བྱས་པས། ཙངེོ་སྐུ་མ་རངོས་ཏེ།ེ ཟིངིོ་བ་ོརྗེ་ེལ་འཛ་ིཟུངོ་གེ་ིབྲེན་བྱདེ་མ་ིཕེདོ་ཅོསེ་འཁངོ་

སྟེ་ེགེསོལ་ཏེ།ོ །ཟིིངོ་བ་ོརྗེ་ེན་རེ། གེཉིན་འཛ་ིཟུངོ་ལས་ངོ་ལ་སྙིངོ་ཉི་ེབ་མེད་པས། དེའ་ི

བྲེན་དུ་ཁྱིོད་བཀོལ་མ་རུངོ་བ་མེད། རྗེ་ེམོས་བརྙིས་བཅོོས་བྱས་ཀྱིངོ་རྗེ་ེམ་ོལ་དབངོ་

ཡོད་པས་ཉིེས་པ་མེད་དོ། །སྨྲས་པས། ཙེངོ་སྐུ་མ་རངོས་ཏེེ་ཡི་ཆོད་དོ། །དེ་ཙ་ན། 

དབའ་ཏེ་ོར་ེཁྲུ་གུ་དངོ་། གེཤེན་ཁྲི་ིགེཞོེར་འདོན་ཀོངོ་གེཉིིས། འཕྲེན་པའ་ིརྫིངོ་ཁར་

འཐེབ་ནས། གེཤེན་གྱིིས་དབའ་བསད་པ་ལ། དབའ་ཡ་ིཕུ་བ་ོཕེངོས་ཏེ་ོར་ེདབྱ་ིཚིབ་

ཀྱིིས། ནུ་བ་ོགེཤེན་གྱིིས་བསད་པ་ལ་སྟེོངོ་གེནངོ་བར་འཚིལ་ཞོེས་རྗེ་ེབ་ོལ་གེསོལ་

བར། ཟིིངོ་བ་ོརྗེེས། གེཤེན་ཁྲི་ིགེཞོེར་ནངོ་བློན་བྱེད་པའ་ིངོ་ོམ་ཆོོད་དོ། །དགེ་ེབས་མ་ི

དགེ་ེབ་བསད་ན་བསད་དུ་ཟིད་ད་ོཞོསེ་སྨྲས་པས། དབྱ་ིཚིབ་ཀྱིངོ་མ་རངོས་ཏེ་ེཡ་ིཆོད་

ད།ོ །ད་ེནས་མྱོངོ་ཙེངོ་སྐུ་དངོ་། དབའ་གེཉིསི་ཀ་ཡ་ིཆོད་ད།ེ འགྲོགེས་ནས་ཁྱིམི་དུ་དོངོ་

བ་ལས། དབྱ་ིཚིབ་སྔོནོ་དུ་དངོ་། ཙངེོ་སྐུ་ཕྱི་ིན་འགྲ་ོབ་ལས། ཙངེོ་སྐུས་ཆོགིེ་ལབ་སྨྲས་

ཏེེ། ཆོབ་ཆོབ་ན་ིཕེ་རོལ་ན། ཡར་ཆོབ་ན་ིཕེ་རོལ་ན། མྱོིའ་ིབུ་ན་ིམྱོིའ་ིབུ་སྟེེ། ལྷ་ཡ་ིན་ི

སྲིས་པ་ོབཞུགེས། རྗེ་ེབདེན་གྱིིས་ན་ིབཀོལ་དུ་དགེའ། སྒོ་བདེན་གྱིིས་ན་ིབསྟེད་དུ་

དགེའ།(དོན་ནི། ཆུ་བོ་ཆུ་བོའ་ིཕེར་འགྲམ་ན། །ཡར་ཆོབ་གེཙངོ་པོའ་ིཕེར་འགྲམ་

ན། །མ་ིན་ིམ་ིཡ་ིབུ་ཡིན་ཡངོ་། །དོན་ལ་ལྷ་ཡ་ིསྲིས་པ་ོབཞུགེས། །བདེན་པའ་ིརྒྱལ་

པོས་གེཡོགེ་ཏུ་བཀོལ་ན་དགེའ། །བདེན་པའ་ིསྒོ་ན་ིརྒྱབ་ཏུ་བསྟེད་ན་དགེའ། །ཞོེས་
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པའོ།)ཞོེས་སྙིངོ་ལ་ཤར་བ་ཁ་ནས་ཤོར་བ་ལ། དབྱ་ིཚིབ་མདུན་ན་འགྲ་ོབའ་ིརྣ་བར་

ལྷངོ་ངོརེ་ཐེསོ་ཏེ།ེ ཚིིགེ་ད་ེཏེོགེ་གེ་ེབླངོས་ནས། ཙངེོ་སྐུ་ཁྱིདོ་ལས་བདནེ་པ་མདེ། ཁ་ོབ་ོ

ཡངོ་ཁྱིོད་ཀྱི་ིསེམས་དངོ་མ་ིའདྲེ་ར་ིཞོེས་མནའ་བོར་རོ། །དེར་མྱོངོ་དངོ་དབའ་གེཉིིས་

ཀ་ཟིིངོ་རྗེ་ེལ་སེམས་ལོགེ་སྟེེ། མཁར་ཕྱིིངོ་བ་སྟེགེ་རྩེེར་བཙན་པ་ོསྤུ་རྒྱལ་སྟེགེ་བུ་སྙ་

གེཟིིགེས་ལ་གླེ་ོབ་ཉི་ེབར་བྱས་ཏེ།ེ མནའ་ཐེ་ོཡངོ་ཆོརེ་བཅོད་ད།ོ །

(གླེ་ོབ་ཉི་ེབ་ན་ིསྙིངོ་ཉི་ེབ་སྟེ་ེཤ་ཚི་ཆོ་ེབའ་ིདོན་ན།ོ)དེའ་ིའོགེ་ཏུ་དབའ་དབྱ་ིཚིབ་

ཀྱིིས་ཞོངོ་བ་ོམནོན་བཟིངོ་ཏེ་ོརེ་སྲིོན་བླ་ོལ་བཏེགེས་ཏེེ། (སྙིངོ་གྲོགེས་སུ་བྱས་པའི་

དནོ།)མནའ་ཐེ་ོབཅོད་པ་ལས། བཟིངོ་ཏེ་ོར་ེཤ་ིནས། དའེ་ིབུ་པངོ་སུམ་མགྲོན་པ་ོཟིིངོ་བ་ོ

རྗེེའ་ིནངོ་འཁོར་བྱེད་པ་ལས་བླ་ོལ་བཏེགེས་ཏེ་ེམནའ་བོར་རོ། །མྱོངོ་སྨོོན་ཏེ་ོརེས་ན་ི

(འདི་དངོ་ཙེངོ་སྐུ་གེཉིིས་མི་གེཅོིགེ་གེི་མིངོ་དུ་སྣངོ་།) ཆོེས་པོ་ནགེས་སེངོ་བློ་ལ་

བཏེགེས་ཏེ་ེམནའ་བཅོད་ད།ོ །

ད་ེནས་ཁོངོ་རྣམས་ཀྱིིས། ཆོེས་པ་ོནགེས་སེངོ་ལ་འཕྲིན་བགྱིིས་ཏེེ། སྤུ་རྒྱལ་

སྟེགེ་བུའ་ིསྙན་དུ་དནོ་ད་ེགེསལོ་བར། བཙན་པོའ་ིཞོལ་སྔོ་ནས། ངོའ་ིསྲིངིོ་མ་ོཞོགིེ་ཀྱིངོ་

ཟིིངོ་བ་ོརྗེེའི་གེདན་དུ་འདུགེ་མོད་ཀྱིི། འོན་ཀྱིངོ་ཁྱིེད་ཟིེར་བ་བཞོིན་བྱའ་ོཞོེས་བཀའ་

སྩལ་ནས། པངོ་གེསུམ་འགྲནོ་པ་ོདངོ་། མྱོངོ་དངོ་། དབའ་གེསུམ་པ་ོབྲེ་ོལནེ་དུ། མཁར་

ཕྱིིངོ་བར་མཆོིས་ནས། ཉིིན་མ་ོཕེགེ་ཚིལ་གྱིི་ཤིངོ་ཁུངོ་ན་སྦིས་ཏེེ་སྒུགེས་ནས་སྡིོད་

ཅོངིོ་། མཚིན་ར་ེཞོིངོ་ཕྱིངིོ་བར་མཆོསི་ཏེ།ེ བཙན་པ་ོདངོ་དབུ་སྙུངོ་བྲེ་ོམནའ་གེཅོདོ་པའ་ི

ཚི།ེ འབངོས་རྣམས་ཀྱིསི་ད་ེལྟར་འགྲ་ོབ་མཐེངོོ་ནས་གླུ་བླངོས་པ། མ་ིབཟིངོ་ན་ིརྟ་བཟིངོ་

ཞོིགེ ཉིིན་ཞོིངོ་ན་ིཕེགེ་ཚིལ་ན། མཚིན་ཞོིངོ་ན་ིཕྱིིངོ་བར་མཆོིས། དགྲ་འམ་ན་ིཟིིན་ཅོ་ི
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

ཨངོ་། (དནོ་ན།ི མ་ིམཛསེ་ལ་རྟ་ཡངོ་བཟིངོ་བ་ཞོགིེ །ཉིནི་ར་ེབཞོནི་ཕེགེ་ཚིལ་ནགེས་ན་

སྡིོད། །མཚིན་ར་ེབཞོིན་ཕྱིིངོ་བའ་ིམཁར་དུ་འགྲོ། །དགྲ་དངོ་གྲོགེས་གེངོ་ཡིན་ཆོ་མ་

འཚིལ། །)ཞོསེ་བླངོས་ས།ོ ། 

འནོ་ཀྱིངོ་མ་ིརངིོ་བར། ཟིིངོ་བ་ོརྗེ་ེལ་ངོགེ་ལན་མ་བླན་པར་རྒྱལ་སྟེགེ་བུ་དགུངོ་

དུ་གེཤགེེས་ས།ོ །སྔོར་རྒྱལ་སྟེགེ་བུའ་ིསྙན་དུ་འཕྲནི་ཆོསེ་པ་ོནགེས་སེངོ་གེསི་བགྱིསི་

པ་ལས། དེ་ཚུན་ཆོད་ནགེས་སེངོ་གེི་བྲེན། སྦུགེ་གྱིིམ་བཏེངོ་རྨངོ་བུས་བགྱིིས་

ས།ོ །གྱིིམ་བཏེངོ་རྨངོ་བུས། གེཉིིད་ལོགེ་པ་ན་ཁོངོ་ཅོགེ་གེ་ིགྲོས་གེཏེམ་གེཉིིད་གེཏེམ་

དུ་བརྡོོལ་གྱིིས་དོགེས་ནས། ཁྱི་ོམ་ོདངོ་མ་ིཉིལ་བར་ར་ིལ་ཉིལ་ཞོིངོ་། ནུབ་ར་ེལ་ཉིལ་

ས་འཕེའོ།ོ །ཁྱི་ོམ་ོལ། ངོ་ལ་མཚིར་གྱི་ིཡ་ིདྭགེས་ཞོིགེ་ཞུགེས་འདུགེ་པས། སུ་ལ་ཡངོ་

མ་སྨྲ་ཞོགིེ་སྨྲས་ས།ོ །ཇི་ིཞོིགེ་ན་ཆུངོ་མ་དངོ་ཁ་ོགེཉིསི་འཐེབ་པར། ཆུངོ་མས། ཁྱིདོ་ལྟ་ོ

བ་ོཆོ་ེལ། ཡ་ིདྭགེས་མ་བབས་ཀྱིི། ལྟ་ོསྦྱོར་དུ་ངོེས་སོ། །(ལྟ་ོན་ིསྒྱུ་དངོ་ཁྲིམ་གྱི་ིམིངོ་

ངོ་ོ། །)སྨྲས་པས། ཁ་ོཁྲིསོ་ཏེ།ེ དའེ་ིནུབ་མ་ོནས་མ་ོལ་མཛའ་བར་བྱས་ཏེ།ེ ཞོགེ་གེཉིསི་

གེསུམ་ལྷན་ཅོིགེ་ཉིལ་བ་ལྟར་བྱས་ནས། ཁྱི་ོམོའ་ིལྕ་ེལ་ས་ོབཏེབ་སྟེ།ེ དམུར་དམུར་ཏེ་ེ

བཅོད་ནས་ཁྱི་ོམ་ོཡངོ་ཤིའོ། །འོན་ཀྱིངོ་ཁོངོ་རྣམས་ད་དུངོ་ཟིིངོ་བ་ོརྗེ་ེལ་དགྲ་བྱེད་མ་

ནུས་པར་ཡདོ་སྐབས། གྱིམི་བཏེངོ་རྨངོ་བུ་ནད་ཀྱིསི་བཏེབ་སྟེ་ེརབས་ཆོད་ནས་ཤའི།ོ །

དེར་རྒྱལ་སྟེགེ་བུ་སྙ་གེཟིིཀས་ཀྱིི་སྲིས། བཙན་པ་ོསློོན་བཙན་དངོ་། (འདི་

གེནམ་ར་ིཡིན།)སློོན་ཀོལ་མཆོེད་གེཉིིས་ཀྱིིས། མྱོངོ་ཙེངོ་སྐུ་དངོ་། དབའ་དབྱ་ིཚིབ། 

དབའ་མྱོེས་སྣངོ་། དབའ་བུ་ཚིབ། མནོན་འགྲོན་པོ། ཆོེས་པ་ོནགེས་སེངོ་དྲུགེ་ལ་བྲེ་ོ

སྩལ་བའ་ིཚིིགེ་ནི། དེངོ་ཕེན་ཆོད་ཟིིངོ་བ་ོརྗེ་ེརྒྱབ་དུ་མ་ིའདོར་རི། སྤུ་རྒྱལ་པངོ་དུ་མ་ི



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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ལེན་ར།ི སོམ་ཉི་ིམ་ིབགྱིིད་ར།ི བརྟུལ་ཕེོད་པར་མ་ིའཚིལ་ར།ི སྲིོགེ་སྤེོངོས་མ་ིའཚིལ་

རི། བཙན་པ་ོསློོན་བཙན་གྱིིས་བཀའ་ཇི་ིསྩལ་བ་བཞོིན་མ་ིམཉིན་རི། གེཞོན་སུས་

བསླུས་ཀྱིངོ་མཉིན་རི། ཞོེས་བྲེོ་སྩལ་ཏེེ། མྱོངོ་ཙེངོ་སྐུ་སོགེས་མི་དྲུགེ་པོ་དེ་བྲེོ་ལ་

བཏེགེས་ས།ོ །  

ད་ེནས་དུས་ཆོད་བྱས་ནས་སློར་མཆོསི་ཏེ།ེ གེཅུངོ་སློནོ་ཀལོ་དངོ་། ཡུམ་སྟེོངོ་

བཙུན་གེཉིིས་ལ་ཡུལ་གྱིི་གེཉིེར་ཁ་བཅོོལ་ནས། བཙན་པོ་ཁྲིི་སློོན་བཙན་རངོ་ཉིིད་

ཞོབས་ཀྱིིས་བཙུགེས་ཏེེ། དམགེ་ཁྲི་ིདངོ་བཅོས་ཏེ་ེགེཤེགེས་སོ། །མྱོངོ་ཙེངོ་སྐུ་དངོ་། 

མནོན་མགྲོན་པ་ོགེཉིིས་ནི། སྟེགེ་པ་ཤ་རུ་ལ་ཚུན་ཆོད་ལ། བྱ་གེཅོོད་ཅོིངོ་ཉིན་རྣར་

བཀྱིསེ་ས།ོ །(བྱ་གེཅོདོ་པ་བྱ་ར་བྱདེ་པའ་ིདནོ་ན།ོ །)དབྱ་ིཚིབ་དངོ་ནགེས་སེངོ་གེཉིིས་

ཀྱིིས། བཙན་པ་ོསྤྱིན་དྲེངོས་ཏེེ། ཆུ་བ་ོན་ིརབ་ཏུ་བཏེོད་དོ། །དྲེ་ལ་ན་ིདབྱ་ིརུ་བཏེངོ་

ངོ་ོ། །མཁར་ཡུ་སྣ་ན་ིཕེབ། དགུ་གྲ་ིཟིིངོ་པ་ོརྗེ་ེན་ིབཀུམ་མ།ོ །མངོ་པ་ོརྗེ་ེསུམ་བུ་ན་ིགྲུ་

གུའ་ིཡུལ་དུ་བྲེོས་སོ། །ཕེགེ་གེ་ིཡུངོ་བ་མན་ཆོད། རྒོད་བྲེ་ོསྣ་ཡན་ཆོད་བཙན་པོའ་ི

ཕྱིགེ་ཏུ་སོན་ཏེོ། །བཙན་པ་ོཁྲི་ིསློོན་བཙན་གྱིིས་བཀའ་སྩལ་ཏེེ། ཡུལ་ངོས་པ་ོབྱ་བ་

ལས། འཕེན་ཡུལ་དུ་མིངོ་སྤེསོ་ས།ོ །

དེ་ནས་ངོས་པོའ་ིའབངོས། དབའ་དབྱི་ཚིབ་ལ་སོགེས་པས། བཙན་པོའ་ི

མཚིན་གེསོལ་བ། ཆོབ་སྲིིད་ནི་གེནམ་ལས་མཐེོ། དབུ་རྨོགེ་ནི་རི་བས་བཙན་ཏེེ། 

གེནམ་ར་ིསློནོ་བཙན་དུ་བཏེགེས་ས།ོ །ད་ེལྟར་མྱོངོ་དབའ་མནནོ་དངོ་གེསུམ་གྱིསི་ཟིིངོ་

བ་ོརྗེེའ་ིསྲིིད། བཙན་པ་ོསྤུ་རྒྱལ་གྱི་ིཕྱིགེ་ཏུ་དངོར་ཏེོ། །(དངོར་དངོ་བསྟེར་བྱ་བ་དོན་

གེཅོིགེ་གེོ །)ད་ེནས་གེནམ་ར་ིསློོན་བཙན་གྱིིས་ཕྱིགེ་ལྕགེ་གེིས་དྲེས་ཏེེ། དབའ་དབྱ་ི
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ཚིབ་ཀྱི་ིབྱ་དགེར། ཟི་གེངོ་གེཤེན་གྱི་ིཡུལ་ས་དངོ་། མལ་དྲེ་ོཕྱིོགེས་ནས། བྲེན་ཁྱིིམ་

སྟེོངོ་ལྔ་བརྒྱ་སྩལ་ཏེ།ོ །མྱོངོ་ཙེངོ་སྐུའ་ིབྱ་དགེར། གེཉིན་འཛ་ིཟུངོ་གེ་ིམཁར་སྦུབ་དངོ་། 

བྲེན་ཁྱིམི་སྟེངོོ་ལྔ་བརྒྱ་སྩལ་ཏེ།ོ །ཆོསེ་པ་ོནགེས་སངེོ་གེ་ིབྱ་དགེར། འནོ་གྱི་ིསྨོནོ་མཁར་

གྱིི་བྲེན་ཁྱིིམ་སུམ་བརྒྱ། མནོན་འགྲོན་པོའ་ིབྱ་དགེར། ཁོ་ནའི་ཕུ་ནུ་པོ་གེནོན་ལ་

སོགེས་བྲེན་ཁྱིིམ་སྟེོངོ་ལྔ་བརྒྱ་སྩལ་ཏེ།ོ །མྱོངོ་དབའ་མནོན་དངོ་གེསུམ། ཆོེས་པ་ོདངོ་

བཞོ།ི བཙན་པོའ་ིབླནོ་པརོ་བཅུགེ་སྟེ།ེ བྲེན་ཁྱིམི་མངོ་པ་ོདངོ་། ཡུལ་ཆོནེ་པ་ོསྩལ་ཏེ།ོ །

རྒྱལ་པ་ོའདིའ་ིརིངོ་ལ། ཁྱུངོ་པ་ོསྤུངོ་སད་ཟུ་ཙེས་གེཙངོ་བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོམར་

མུན་མགེ་ོབཅོད་དེ། གེཙངོ་བོད་ཁྱིིམ་ཉི་ིཁྲི་ིབཙན་པོའ་ིཕྱིགེ་ཏུ་ཕུལ་བར། བཙན་པ་ོ

དགྱིེས་ནས་གེཙངོ་ཁྱིིམ་ཉི་ིཁྲི་ིཟུ་ཙ་ེལ་བྱ་དགེར་སྩལ་ཏེ།ོ །(ཟུ་ཙ་ེའད་ིསྲིོངོ་བཙན་གྱི་ི

བླནོ་ཡངོ་བྱས་པ་འོགེ་ཏུ་གེསལ།)

དེའ་ིའོགེ་ཏུ། བཙན་པ་ོམཆོེད་གེཉིིས་ལ། མོངོ་སྔོོན་པ་ོགླེ་ོབ་རིངོས་པར། ཟུ་

ཙེས་ཁོས་(བཙན་པོ་བཀྲོངོ་བའི་)གྲབ་ཤོམས་བྱེད་པ་ཚིོར་སྟེེ། བཙན་པོ་མཆོེད་

གེཉིིས་ལ་སྐུ་ལ་བསྡིོ་མ་ནུས་པར་མོངོ་སྔོོན་པོ་བཀུམ་མོ། །དེའི་རྗེེས་སུ་དྭགེས་པོ་

འབངོས་སུ་མངོའ་བ་ལས་ངོ་ོལགོེ་པ་ལ། རྗེ་ེབླནོ་རྣམས་འདུས་ཏེ།ེ དྭགེས་པ་ོཕེབ་པར་

སུས་རྔོ་ོཐེོགེས་པ་དམགེ་དཔོན་བགྱིིད་དགེོས་ཞོེས་བཀའ་བགྲོས་པ་ན། སེངོ་གེ་ོམྱོ་ི

ཆོནེ་གྱིསི། ཁ་ོབསོ་རྔོ་ོཐེོགེ་ཅོསེ་ཁས་བླངོས་ས།ོ 

།ད་ེལ་ཁྱུངོ་པ་ོཟུ་ཙ་ེན་ར།ེ ཁྱིདོ་ལྟ་བུས་དམགེ་དཔནོ་འོངོ་ངོམ། མ་ིམཛངོས་པ་

བྱ་བ་ད།ེ སྒྱེེའུ་ནངོ་དུ་སྨྱུངོས་བུ་བཅུགེ་པ་དངོ་མཚུངོས་པར་རྩེ་ེམ་ོཕྱིརི་འཐེནོ་པ་ཞོིགེ་

དགེོས་ཞོེས་སྨྲས། ཁྱིོད་བཙན་པོའ་ིསྣམ་ཕྱི་ི(བ་སྟེ་ེཞོབས་འབྲེིངོ་།)བར་བཀའ་སྩལ་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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ནས་ལ་ོདུ་མ་ཞོགིེ་ལནོ་ན། སངེོ་གེ་ོམྱོ་ིཆོནེ་མཛངོས་ལ་རྔོ་ོཐེགོེ་གེ་ོཞོསེ་མ་ིགེཅོགིེ་གེསི་

ཀྱིངོ་བསྟེདོ་པ་ཁ་ོབསོ་མ་ཐེསོ་པས། མ་ིའངོོས་བཞོནི་དུ་ཁས་ལནེ་ནམ་སྨྲས་པས། མྱོ་ི

ཆོེན་ན་རེ། མ་ིཡོངོས་ཀྱིིས་ཁ་ོབ་ོལ་སྙན་པར་མ་ིབརྗེོད་པ་ཡངོ་བདེན་ན།ོ །ཁ་ོབ་ོསྔོོན་

སྒྱེའེུའ་ིནངོ་དུ་ཞུགེས་ཀྱིངོ་མ་ཞུགེས། རྩེ་ེམ་ོཕྱིརི་མ་ཕྱུངོས་པ་ཡངོ་བདནེ། གེལ་ཏེ་ེཁ་ོ

བ་ོསྔོོན་ཆོད་སྒྱེེའུའ་ིནངོ་དུ་ཞུགེས་ཟིིན་ན། རྩེ་ེམ་ོབས་ཡུ་བ་ཡན་ཆོད་ཕྱུངོ་སྟེ་ེསོངོ་

ཟིིན། དེའ་ིཕྱིིར་དེངོ་ཁ་ོབོས་གེསོལ་བ་ཡངོ་། སྔོོན་ཆོད་ཅོིའ་ིནངོ་དུ་ཡངོ་མ་ཞུགེས་

པས། གེདོད་འཇུགེ་པར་གེསོལ་བ་ཡིན་ན་ོཞོེས་སྨྲས་པས། བཙན་པོས་ཀྱིངོ་མྱོ་ིཆོེན་

ལ་གེསོལ་བ་བཞོིན་གེནངོ་སྟེེ། དྭགེས་པོ་འབངོས་སུ་དགུགེ་པའི་དམགེ་དཔོན་དུ་

བཀའ་སྩལ་ཏེ།ོ །

དེ་ནས་སེངོ་གེོ་མྱོི་ཆོེན་གྱིིས་དྭགེས་པོ་ལྷ་དེ་ལ་བརྒལ་ཏེེ། ཐེམས་ཅོད་

འབངོས་སུ་བཀུགེ་གེ ོ།མྱོ་ིཆོནེ་གྱི་ིབྱ་དགེར། གེསརེ་ཁུངོ་རེའུ་རྒལ་གྱི་ིམ་ིདངོ་འབྲེགོེ་

དུ་བཅོས་ཏེ་ེསྩལ་ཏེ།ོ །མ་ིཀུན་གྱི་ིཁ་ན། སངེོ་གེ་ོམྱོ་ིཆོནེ་གྱིསི། མདུངོ་མ་ོཐེབེས་གེཅོགིེ་

གེིས། འབྲེོགེ་མ་ོཐེངོ་གེངོ་འཐེོབ། ཟིེར་བ་བྱུངོ་། ཉིིན་གེཅོིགེ་ལ་ཁོངོ་གེིས་དྭགེས་པ་ོམ་ི

བརྒྱ་བསད་སྐད་(སེངོ་གེོ་མི་ཆོེན་གྱིི་མིངོ་དངོ་ལོ་རྒྱུས་ཙམ་ད་དུངོ་ཡངོ་དྭགེས་པོ་

རྣམས་ལ་གླེེངོ་རྒྱུ་ཡདོ་འདུགེ)དའེ་ིརྗེསེ་སུ་མངོ་སྨོནོ་ཏེ་ོར་ེཙེངོ་སྐུའ་ིབུ། ཞོངོ་སྣངོ་བྱ་བ་

བཙན་པོའ་ིཞོབས་འབྲེིངོ་ནངོ་མ་འཚིལ་ཞོིངོ་གེནས་ས།ོ །(འད་ིམངོ་པ་ོརྗེ་ེཞོངོ་སྣངོ་བྱ་

བ་སྲིོངོ་བཙན་གྱི་ིདུས་སུ་ཡངོ་བློན་པ་ོཡིན།)དེའ་ིཚི་ེན་བཙན་པ་ོརྗེ་ེའབངོས་དགྱིེས་

སྐྱེམས་སྟེོན་མོ་གེསོལ་བའི་ཚིེ། ཁྱུངོ་པོ་ཟུ་ཙེས་གླུ་བླངོས་ཏེེ། གེཙངོ་བཙན་པོའ་ི

འབངོས་སུ་ཕུལ་ཚུལ་སགོེས་ངོམོས་ས་ོབྱས་པར། ཞོངོ་སྣངོ་གེསི་ཤགེས་ལན་བཏེབ་
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པས་བཙན་པ་ོཐུགེས་མཉིེས་ཏེེ། ཞོངོ་སྣངོ་བློན་པོར་བཅུགེ་ནས། བློན་པོའ་ིམཚིན་

མར་དངུལ་གྱི་ིསུགེ་བུ་ཆུངོ་སྩལ་ཏེ།ོ །

༈  དའེ་ིརྗེསེ་སུ་དབའ་དབྱ་ིཚིབ་རྒས་ཏེ།ེ ཉི་ིམ་འད་ེཞོངིོ་མཆོསི་སྐབས། བཙན་

པོ་ཁྲིི་སྲིོངོ་བཙན་(སྒོམ་པོ་སྟེེ་འདི་དུས་སྲིོངོ་བཙན་དགུངོ་ལོ་གེཞོོན་པའི་སྐབས་སུ་

ངོེས།)ཉིེན་ཀར་ནས། སྐྱ་ིལུངོ་དུ་གེཤེགེས་ཁར། སྙ་ཏེ་ོར་ེགེཙུགེ་བློན་ལས་(བརྒྱུད་

ནས་)འཕྲནི་གེསལོ་ཏེ།ེ གེནའ་དུས་སུ། ཟིངིོ་བ་ོརྗེ་ེརྒྱབ་ཏུ་བརོ། སྤུ་རྒྱལ་པངོ་དུ་བླངོས་

ཏེེ། ཆོབ་སྲིིད་ཆུར་ན་ིབསྲིིངོས། ཞོེངོ་དུ་བསྐྱེད་བསྐྱེད་ན། མྱོངོ་གེིས་སྲིིད་མ་ཐུབ་སྟེ་ེ

བཀྱིནོ་ཕེབ་ནས། (མྱོངོ་ན་ིཙངེོ་སྐུའ་ིབུ་ཞོངོ་སྣངོ་སྟེ་ེབཀྱིནོ་ཕེབ་པ་ན་ིཁྲིམིས་ཕེགོེ་པའ།ོ)

བདགེ་ཅོགེ་ཕེ་ཚིན། བླར་གླེ་ོབ་མ་རིངོས་པར་མཆོིས་ན། བདགེ་རྒན་པ་ོཙམ་ཞོིགེ་མ་

གུམ་བར་དུ། དབུ་སྙུངོ་(མནའ་)ཁུད་པ་ཞོིགེ་བདགེ་གེ་ིབུ་ཚི་རྣམས་ལ་སྩོལ་བར་ཅོ་ི

གེནངོ་། བཙན་པོ་ཡབ་ནི་བདགེ་གེི་མཆོིས་བྲེངོ་དུ་གེདན་གེཏེིངོ་བ་ཡངོ་གེནངོ་ན། 

(ཡབ་ན་ིགེནམ་ར་ིསྲིོངོ་བཙན་ཡིན་ཞོིངོ་མཆོིས་བྲེངོ་ན་ིཁྱིིམ་གྱི་ིམིངོ་སྟེེ། ཆུངོ་མ་ལ་

ཡངོ་བརྡོ་ཚིིགེ་གེི་ཚུལ་དུ་སྦྱར་རོ། །དེས་ན་འདི་ནི་ཡབ་རྒྱལ་པ་ོབདགེ་གེི་ཁྱིིམ་དུ་

ཕེེབས་མྱོོངོ་བའ་ིདོན་ན།ོ །)ད་ན་ིཤུལ་དུ། ལ་མ་ོཆོགེ་པ་ཕྲུམ་(འཕེན་ཡུལ་གྱི་ིཆོགེ་ལ་

ཡནི་ནམ་སྙམ།)དུ་ཕྱིགེ་ཐེབ་ཙམ་ཞོགིེ་གེསལོ་དུ་ཅོ་ིགེནངོ་། ཞོསེ་གེསལོ་བར། བཙན་

པོའ་ིཞོལ་སྔོ་ནས། དྲེིན་ཅོན་མ་ིཡ་ིཡིད་མ་བཅོད། །ལྷ་ཡ་ིརྟ་ལ་རྒལ་མ་ིདབྱུངོ་། །སྔོོན་

ཆོད་ངོའ་ིཡབ་ཀྱི་ིརངིོ་ལ། དབའ་ཏེ་ོར་ེདབྱ་ིཚིབ་དངོ་ཁྱིདེ་གེཉིསི། ཆོབ་ཕེ་རལོ་ཚུ་རལོ་

གྱི་ིདགུངོ་བླནོ་དུ་བགྱིདི་པར་བསམ་བསམ་པ་ལས། ཏེ་ོར་ེན་ིཤ།ི ཁྱིདོ་ན་ིརྒས་ཏེ་ེཉི་ིམ་

འདེར་གེནངོ་སྟེ་ེབཞོགེ(ཙེངོ་སྐུའ་ིབུ)མྱོངོ་ཞོངོ་སྣངོ་ན་ིབློན་ཆོེན་པོར་བསྐོས་ཏེ་ེབཞོགེ་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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ན། ཡབ་ནོངོས་ནས། ཁ་ོཡངོ་གླེ་ོབ་རིངོས་ཏེ་ེབཀྱིོན་ཕེབ་པ་ཡིན་ནོ། །(ད་ེཡངོ་ཞོངོ་

སྣངོ་དངོ་རྗེ་ེསྲིོངོ་བཙན་གྱི་ིབར་དུ་ཟུ་ཙེས་ཕྲ་མ་བཅུགེ་སྟེ་ེཞོངོ་ལ་ཁྲིིམས་ཕེོགེ་ཚུལ་

འགོེ་ཏུ་གེསལ།)ད་ཁྱིདེ་དབའ་ཕེ་ཚིན་ན།ི གླེ་ོབ་མ་རངིོས་པར་བསྡིད་པས། ལ་མ་ོཆོགེ་

པ་ཕྲུམ་དུ་ཕྱིགེ་ཐེབ་ཀྱིངོ་གེསལོ་ཅོིགེ དབུ་སྙུངོ་ཡངོ་གེནངོ་བར་བྱའ་ོཞོསེ་བཀའ་སྩལ་

ཏེ།ོ །

དེར་ལ་མ་ོཆོགེ་པ་ཕྲུམ་དུ་ཕྱིགེ་ཐེབ་གེསོལ་ཏེེ། སྐུ་རྟེན་དུ། ཁྲིབ་བས་ེསྣ་བཅུ་

དངོ་། ལྡིོངོ་སྲིོམ་གྱི་ིརལ་གྲ་ིམདོར་གེཅོོད་བཅོས་ཕུལ་ཏེེ། བཙན་པོས་དབུ་སྙུངོ་ཡངོ་

གེནངོ་ངོ་ོ། །དབའ་དབྱ་ིཚིབ་ཕེ་ཚིན་བདུན་ཀྱིངོ་བྲེ་ོབོར་ར།ོ །བཙན་པོས་བཀའ་སྩལ་

བ་ནི། དབྱ་ིཚིབ་གླེ་ོབ་ཉི་ེབས། གུམ་ན་དུར་ཁུངོ་བཙན་པ་ོརངོ་གེིས་ཕྱིགེ་བདར་ཏེ་ེ

རྩེིགེས་པར་གེནངོ་། བུ་ཚི་གེངོ་རུངོ་གེཅོིགེ་ལ་གེསེར་ཡིགེ་མ་ིཆོད་པར་སྩོལ་བར་

གེནངོ་སྟེ།ེ ད་ནས་ན་ིཕེན་ཆོད་དུ། ཁྱིདོ་ཀྱིསི་ན་ིངོ་མ་བཏེངོ་། ངོ་ཡསི་ན་ིཁྱིདོ་མ་ིབཏེངོ་། 

སགོེས་མགུར་ཡངོ་བཞོངེོས་ས།ོ །དབའ་དབྱ་ིཚིབ་ཀྱིསི་ཀྱིངོ་གླུ་ལན་ཕུལ་ཏེ།ེ དརེ་ཕེ་

ཚིན་བདུན་གྱིསི་གེཏེངོ་རགེ་ཆོནེ་པ་ོབཏེངོ་ངོ་ོ། །དབུ་སྙུངོ་གེནངོ་བའ་ིགེརོ་མ་ད།ེ རྒྱལ་

འབྲེིངོ་ལན་ཏེོན་གྱིིས་བླངོས་ནས་ཕྱིགེ་ཏུ་ཕུལ་ཅོིངོ་། རྗེེས་སོར་གེོར་མ་དཀར་པ་ོད་ེ

དབྱ་ིཚིབ་ཀྱི་ིམཆོད་པའ་ིརྨིངོ་དུ་བརྩེགིེས་ས།ོ །(འཆོད་པ་ན་ིདུར་ཁུངོ་དངོ་། གེརོ་མ་ན་ི

རྡོ་ོསྟེ་ེམནའ་བསྐྱེལ་ཚི་ེརྡོ་ོབ་ར་ེལགེ་ཏུ་ལེན་སྲིོལ་ད་ེཁམས་དངོ་འབྲེས་ལྗོོངོས་སོགེས་

ན་ཉི་ེདུས་བར་དུ་ཡོད་པར་སྣངོ་)

ད་ེདུས་དབུ་སྙུངོ་གེནངོ་བའ་ིཚིིགེ་ནི། ད་ཕྱིིན་ཆོད་ཁྱིེད་ཕེ་ཚིན་གྱིིས། བཙན་

པ་ོསྤུ་རྒྱལ་གྱི་ིཞོལ་སྔོར་གླེ་ོབ་མ་རིངོས་ན། ནམ་ནམ་ནམ་ནམ་ཞོ་ཞོ་ཞོ་ཞོར་ཡངོ་། 



 50  

དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

དབྱ་ིཚིབ་ཀྱི་ིབུ་ལ་མཉིསེ་པར་བཀྱིནོ་ཕེབ་ར།ི (ནམ་ནམ་ཞོ་ཞོར་བྱ་བ་ནམ་ཡངོ་བྱ་བ་

དངོ་དནོ་གེཅོགིེ་སྟེ།ེ ཤསེ་རབ་བརྒྱ་པར། ད་ེངོགེ་ནམ་ནམ་ཞོ་ཞོར་འཕུངོ་། ཞོསེ་པ་ལྟ་

བུ་ཡནི། འབྲུགེ་པའ་ིཕེལ་སྐད་ལ་ཡངོ་འདུགེ)ཕྲ་མ་ཞོགིེ་གེསན་ན་ཡངོ་། ཤགེས་བྱས་

ཏེ་ེཡུས་བཀྲལོ་ནས། བཀས་མ་ིབཅོད་ར།ི དབྱ་ིཚིབ་ཀྱི་ིབུ་གེཅོིགེ་ལ་གེསེར་གྱི་ིཡ་ིགེ་ེ

ལས་སྨོད་རི། སྙིངོ་མ་རིངོས་པར་རབས་ཆོད་ན། འཁོར་ཡུལ་བཞོེས་རི། (སོགེས་

མནའ་ཚིིགེ་བཅུ་གེཉིིས་སྣངོ་ཞོིངོ་། ཁྲི་ིསྲིོངོ་གེ་ིཀླུ་གེོངོ་ལ་བཞོེས་པའ་ིདབུ་སྙུངོ་རྣམས་

རྩེ་ེཞོོལ་རྡོ་ོརིངོ་བྱངོ་ངོོས་སུ་བཀོད་འདུགེ་པ་ད་ེདགེ་དངོ་ཚིིགེ་འགྲོས་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པ་

ཞོགིེ་འདུགེ)

དབྱི་ཚིབ་ཕེ་སྦིད་ཀྱིི་བྲེ་ོབོར་བའི་ཚིིགེ་ནི། བཙན་པ་ོསྤུ་རྒྱལ་ཁྲིི་སྲིོངོ་བཙན་

ཡབ་སྲིས་དངོ་གེདུངོ་རྒྱུད་ལ། གླེ་ོབ་རིངོས་ར་ི(སོགེས་ནས།)བཙན་པོས་བཀའ་ཇི་ི

སྩལ་བ་གེཟུགེས་སུ་མ་ིའཛནི་ར།ི(ཞོསེ་པའ་ིབར་བྲེ་ོཚིིགེ་བཅུ་གེཉིསི་ས།ོ །)[དཀྱུས]་

ད་ེལྟར་གེནམ་ར་ིསྲིོངོ་བཙན་དུས་ཀྱི་ིབྱུངོ་བ་རགེས་པ་ཙམ་ཞོིགེ་འད་ིདགེ་གེིས་ཤེས་

པར་ནུས་ལ། སྤྱིརི་གེནམ་རའི་ིལ་ོརྒྱུས་རྒྱས་པ་ཞོགིེ་རངོ་ཅོགེ་གེ་ིརྒྱལ་རབས་གེངོ་དུ་

ཡངོ་མེད་སྟེབས། འདིར་ཤོགེ་དྲེིལ་ལ་གེངོ་ཡོད་ཕེལ་ཆོེར་ཆོ་ཚིངོ་བར་དྲེངོས་པ་ཡིན་

ན།ོ །

དེ་ཡངོ་རྒྱལ་པོ་འདིའི་རིངོ་ལ་དམགེ་ཆོེན་གེཡོ་བའི་མགེོ་བརྩེམས་པ་ཡིན་

ཅོསེ་ཐེངོ་ཡགིེ་དུ་གེསལ་ལ། འདསི་ཁྲི་ིབཟུངོ་བའ་ིལ་ོདངོ་སྐུ་ཚིེའ་ིཚིད་སོགེས་ཞོབི་ཏུ་

ཤེས་དཀའ་མོད། འཕེན་ཡུལ་དུ་དམགེ་དྲེངོས་ཚི་ེཡུམ་ད་དུངོ་བཞུགེས་ཚུལ་དངོ་། 

དབྱ་ིཚིབ་རྒས་པའ་ིཚི་ེསྲིངོོ་བཙན་རྒྱལ་པརོ་བཞུགེས་ཚུལ་སགོེས་ལ་དཔྱད་ན་སྐུ་ཚི་ེ



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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ཆོེས་རིངོ་དུ་ནི་མ་ཐུབ་པར་མངོོན། མཐེར་མོན་དུགེ་གེིས་བཀྲོངོས་ཚུལ་འོགེ་ཏུ་

གེསལ། 

དསེ་ན་དཀྱུས་མའ་ིརྒྱལ་རབས་ཤགིེ་འཆོད་ཚི།ེ འཇིགིེ་རྟནེ་མ་ིལུགེས་ཀྱི་ིབྱུངོ་

བ་རྣམས་གེཙ་ོབོར་བཏེོན་དགེོས་པ་ཡིན་པས། འད་ིའདྲེ་དགེ་གེ་ིསྐབས་སུ་རྒྱལ་པོའ་ི

ཆོེ་བ་འདོན་པའི་འཁུལ་དུ་བྱས་ནས། ངོོ་མཚིར་བའི་སྣོན་མ་སྣ་ཚིོགེས་འདེབས་

དགེསོ་པའ་ིདནོ་ཅོ་ིཡངོ་མེད་ད།ོ ། 

འད་ིན་ིརངོ་བྱུངོ་བདནེ་པའ་ིཟླ་བ་སྟེ།ེ །

སྐྱནོ་མདེ་དུངོ་གེ་ིཁ་དགོེ་གེསལ་བ་ལ། །

ཕྱིགོེས་ལྷུངོ་ལར་རྒྱའ་ིརྣ་བ་རངིོ་བ་ཡ།ི །

མ་ིསྡུགེ་ར་ིབོངོ་གེཟུགེས་ཏེ་ེཅོ་ིལ་བྲེ།ི །

ཞོེས་བྱ་བ་ན་ིརྒྱལ་པ་ོགེནམ་ར་ིསྲིོངོ་བཙན་གྱི་ིསྐབས་སོ། །དེའ་ིསྲིས་ན་ིསྤུར་

རྒྱལ་བདོ་ཀྱི་ིལྗོོངོས་འདརི། ལགེེས་པའ་ིསྒོ་ོརྒྱ་འབྱདེ་པའ་ིལུགེས་གེཉིསི་ཆོབ་སྲིདི་ཀྱི་ི

རྩེ་བ་ཐེོགེ་མར་འཛུགེས་པའ་ིམེས་པ་ོལྟ་བུར་གྱུར་པ། རྒྱལ་པ་ོཆོེན་པ་ོསྲིོངོ་བཙན་

སྒོམ་པ་ོཡིན་ཞོིངོ་། རྒྱལ་པ་ོའད་ིནི། ངོེས་པའ་ིདོན་དུ་འཕེགེས་པ་འཇིིགེ་རྟེན་དབངོ་

ཕྱུགེ་མ་ིཡ་ིཟིལོ་དུ་བྱནོ་པའ་ིརྩེདོ་མདེ་སྤྲུལ་པའ་ིསྐྱསེ་བུ་ཆོནེ་པརོ་གྲུབ་པས། ཐུན་མངོོ་

མ་ཡིན་པའི་ངོེས་དོན་གྱིི་རྣམ་པར་ཐེར་པ་དགེ་ཀྱིངོ་གེཞོན་དུ་གྲགེས་པ་ལྟར་ལ། 

འདིར་ནི་བཙན་པོ་ཉིིད་ཀྱིིས་འཇིིགེ་རྟེན་སྲིིད་ལུགེས་དངོ་འབྲེེལ་བའི་མཛད་ཕྲིན་ཅོི་

ཞོིགེ་གེནངོ་བའ་ིཚུལ་རྣམས། དུས་མཉིམ་པའ་ིསྐྱ་ེརྒུ་ཐེ་མལ་པ་རྣམས་ཀྱིིས་མཐེོངོ་

ཚུལ་ལྟར་བཀོད་པའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱིི་དུམ་བུ་གེསུམ་ན་ཅུངོ་ཟིད་གེསལ་བ་རྣམས་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

ལྷན་ཅོིགེ་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་ེབཤད་པར་བྱའ།ོ །(རྒྱ་མའ་ིཡུལ་ཕེ་ོབྲེངོ་མ་ིའགྱུར་བྱམས་གླེིངོ་

དུ་བཙན་པ་ོསྐུ་བལྟམས་ཚུལ་སོགེས་ཡོངོས་གྲགེས་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་གེཞོན་ནས་བསྐངོ་

བར་བྱ་ཞོིངོ་།)(འདིར་ཤོགེ་དྲེིལ་ཀ་པའི་དབུ་ཆོ་རལ་སྐྱོན་དུ་གྱུར་པའི་གེཤམ་ནས་

མར་ལ།)

བཙན་མ་ོམུན་ཆོངོ་ཀོངོ་ཀ་ེཅོ།ོ མགེར་སྟེོངོ་རྩེན་ཡུལ་བཟུངོ་གེིས་སྤྱིན་དྲེངོས་

ཏེ་ེབདོ་ཡུལ་དུ་གེཤགེེས་ས།ོ །བལ་པ་ོཡུ་སྣ་ཀུགེ་ྀ� �ྀ་བཀུམ། ན་ྀ �ྀ་ད་བ་རྒྱལ་ཕེརོ་

བཅུགེ གེནགེ་ནད་ཆོནེ་པ་ོབྱུངོ་། ད་ེནས་ལ་ོགེསུམ་ན། བཙན་པ་ོཁྲི་ིསྲིོངོ་རྩེན་གྱི་ིརངིོ་

ལའ། ྀ �ྀགེ་སྙ་ཤུབ་བརླགེ་སྟེ་ེཞོངོ་ཞུངོ་ཐེམས་ཅོད་འབངོས་སུ་བཀུགེ་སྟེ་ེམངོའ།ོ ད་ེ

ནས་ལ་ོདྲུགེ་ནའ། བཙན་པ་ོཁྲི་ིསྲིོངོ་རྩེན་དགུངོ་དུ་གེཤེགེས་ས།ོ །བཙན་མ་ོམུན་ཅོངོ་

ཀོངོ་ཅོ་ོདངོ་དགུངོ་ལ་ོགེསུམ་བཤོས་སོ། །(སངོས་རྒྱས་འདས་རྗེེས་ཀྱི་ིལ་ོཆོིགེ་སྟེོངོ་

གེཅོིགེ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གེ་ོབཞོ་ིཔ་ལྕགེས་ཕེ་ོ)ཁྱིིའ་ིལ་ོལ་བབས་ཏེེ། བཙན་པ་ོམྱོེས་ཁྲི་ི

སྲིོངོ་རྩེན་གྱི་ིསྤུར་(ཕེ་ོབྲེངོ་)ཕྱིིངོ་བའ་ིརིངོ་ཁངོ་ན་མཁྱུད་ཅོིངོ་བཞུགེས་ཏེེ། བཙན་པ་ོ

དབོན་ཁྲི་ིམངོ་སློོན་མངོ་རྩེན་མེར་ཀ་ེན་བཞུགེས་པར་ལ་ོགེཅོིགེ །(འདས་རྗེེས་ཀྱི་ིལ་ོ

ཆོིགེ་སྟེོངོ་གེཅོིགེ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གེ་ོལྔ་ལྕགེས་མོ)ཕེགེ་གེ་ིལ་ོལ་བབས་ཏེེ། བཙན་པ་ོ

(མངོ་སྲིངོོ་མངོ་བཙན་)ཉིེན་ཀར་ན་བཞུགེས་ཤངིོ་། (ཕེ་ོབྲེངོ་)ཕྱིིངོ་བར་བཙན་ཕེ་ོམྱོསེ་

ཁྲི་ིསྲིངོོ་རྩེན་གྱི་ིམདངོ་བཏེངོ་བར་ལ་ོགེཅོགིེ(ཅོསེ་བྱུངོ་།)

[དཀྱུས]འདིར་ཀོངོ་ཅོ་ོབོད་ཡུལ་དུགེཤེགེས། བྱ་བ་ད་ེརྒྱ་ནགེ་ནས་ལམ་དུ་

ཞུགེས་པའ་ིདོན་དུ་སྣངོ་གེ་ིབོད་དུ་སློེབས་པ་ལ་མ་ིབརྩེ་ིབར་འདུགེ །ཀོངོ་ཇི་ོབོད་དུ་

ཕེེབས་པའི་ལོ་དེ་རྒྱལ་རབས་[ངོ]་པ་ལ་གེསལ་བར་འདས་རྗེེས་ཀྱིི་ལོ་ཆོིགེ་སྟེོངོ་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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གེཅོིགེ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་ལྔ་པ་ལྕགེས་གླེངོ་ཡིན། གླེངོ་ད་ེནས་བརྩེིས་པའ་ིལ་ོདགུ་པ་

ལ་སྲིངོོ་བཙན་འདས། ལ་ོགེསུམ་ཀོངོ་ཇི་ོདངོ་ལྷན་དུ་བཤསོ་ས།ོ །ཞོསེ་བྲེསི་པས་ཀོངོ་

ཇི་ོལམ་དུ་ཞུགེས་ནས་རྒྱལ་པ་ོདངོ་མ་མཇིལ་བར་ལ་ོདྲུགེ་སོངོ་བར་སྣངོ་། 

དསེ་ན་ཡངོོས་གྲགེས་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་སུ། མགེར་གྱིསི་གེཡ་ོབྱས་ནས། ཀངོོ་ཇི་ོརྗེ་ེ

ལ་མཇིལ་དུ་མ་བཅུགེ་པར་ཡུན་རིངོ་འགེོར་ཚུལ་བྲེིས་པ་ད་ེཡངོ་རྒྱུ་མཚིན་ཅོན་དུ་

འདུགེ་སྙམ། ཕྱིངིོ་བ་བྱ་བ་ན་ིགེནམ་རིའ་ིསྐབས་སུ་སྨོསོ་པའ་ིམཁར་ཕྱིངིོ་བ་སྟེགེ་རྩེ་ེད་ེ

ཡིན་པར་འདུགེ མཁྱུད་པ་ན་ིསྦིས་པའ་ིདོན་ཏེ།ེ ཁྱི་ིལ་ོལ་མེས་པོའ་ིསྐུ་སྤུར་གེསངོ་རྒྱ་

བྱས་ནས་བཞོགེ་ཅོིངོ་། ལ་ོདའེ་ིརྗེསེ་མར་མདངོ་བཏེངོ་བའ།ོ །

ཀོངོ་ཇི་ོབརྫངོས་ནས་ལ་ོདགུ་ན་བཙན་པ་ོའདས་ཚུལ་དངོ་འད་ིགེཉིིས་སྦྱར་

ཚི།ེ དནོ་ལ་བྱ་ལརོ་འདས་ཤངིོ་ཁྱི་ིལའོ་ིམཇུགེ་ཏུ་གེསངོ་བརྟལོ་བར་བརྟནེ། རྒྱའ་ིརྒྱལ་

རབས་ལ་ལྕགེས་ཁྱི་ིལོར་གྲོངོས་ཞོེས་བྲེིས་ས་ོསྙམ་སྟེ་ེདཔྱད་པར་འཚིལ། མདངོ་བྱ་

བ་ནི་འདས་མཆོོད་དེ་གེནའ་ལུགེས་ཤིགེ་ཡིན་ཞོིངོ། འབྲེོམ་ཁམས་ནས་བྱོན་ཚིེ་

འཕྲངོ་ཁ་བེར་ཆུངོ་ཕེའ་ིམདངོ་གེཏེོངོ་སར་སློེབས་སོགེས་སྔོོན་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་འགེའ་ར་ེན་

ཡངོ་སྣངོ་། རྩེིས་ཐེངོ་ཆོ་ེབ་ལ་མདངོ་ཆོ་ེབ་ཞོེས་ཡུལ་འགེའ་ཞོིགེ་གེ་ིཕེལ་སྐད་ལ་ཡངོ་

ཟིརེ། མདངོ་གེ་ིམཆོདོ་པ་ད་ེཅོ་ིའདྲེ་ཞོགིེ་ཡདོ་ཚུལ་མ་ིཤསེ་ཀྱིངོ་། རྙིངིོ་མའ་ིཆོ་ོགེ་འགེའ་

ར་ེན་མདངོ་སྐངོ་བྱ་བ་ཞོིགེ་འདུགེ་པ་ད་ེལ། མར་མ་ེདངོ་། ཁྲིགེ་དངོ་གེཏེོར་མ་རྣམས་

རིམ་གྱིིས་འབུལ་བར་འདུགེ་པས། ཕེལ་ཆོེར་ད་ེའདྲེ་ཞོིགེ་མིན་ནམ་སྙམ། བལ་པ་ོཡུ་

སྣ་ཀུགེ་ཏེ་ིབཀུམ། ན་ར་ིད་བ་རྒྱལ་ཕེརོ་བཅུགེ བྱ་བའ་ིཚིིགེ་འད་ིགེཉིསི་ཡ་མཚིན་ཆོ་ེ

སྟེ།ེ ཛིཥྞུ་ཀཱིརྟ་ིབཀུམ། ན་ར་ད་ེབ་རྒྱལ་པོར་བཅུགེ་བྱ་བ་ཟུར་ཆོགེ་གེམ་སྙམ་སྟེ།ེ ཛ་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

དངོ་ཡ་གེཉིིས་ན་ིརྒྱ་སྐད་ལ་སྒྲི་ཤིན་འདྲེ་བས། ཡ་མཱ་ར་ིལ་ཛ་མཱུ་ར་ིདངོ་། ཡ་ོགེ་ིལ་ཛ་ོ

གེ་ིསོགེས་སུ་འབོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། ད་ེཡངོ་འཇིམ་དཔལ་རྩེ་རྒྱུད་ཀྱི་ིརྒྱ་དཔེར། བལ་

པའོ་ིརྒྱལ་པ་ོརྣམས་ཀྱི་ིམིངོ་མཐེར་ཆོགེས་སུ་དྲེངོས་པའ་ིམཇུགེ་ཏུ། 

ཛིཥྞུཧྱནྟ།ཤསྟེསམྦཱཏེབིངྷྭསྟྭནེཔལཱངྷེིཔཏེིསྟེ་དཱ་ཞོེས། ཛིཥྞུ་ཉིིད་ནི་མཐེའ་མ་

སྟེེ། །ད་ེདུས་བལ་ཡུལ་བདགེ་པ་ོནི། །མཚིོན་ཆོ་འབབ་པས་རྣམ་པར་འཇིོམ། །ཞོེས་

རྒྱལ་པ་ོམཐེའ་མ་ཛིཥྞུ་ཡིན་ཚུལ་དངོ་། ད་ེམཚིོན་གྱིིས་གེསོད་པར་གེསུངོས་པས་

སོ། །དེས་ན་ཀོངོ་ཇི་ོབོད་བརྫངོས་པའི་ལ་ོདེ་རངོ་ལ་བལ་ཡུལ་འབངོས་སུ་བཅུགེ་

གེམ་སྙམ་སྟེ།ེ ད་ེནས་བགྲངོ་བའ་ིལ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིརྗེསེ་སུ། གེངོོ་མའ་ིཕེ་ོཉི་ཝངོ་ཞོནོ་ཙ་ེརྒྱ་

གེར་དུ་སློེབས་དུས། བལ་ཡུལ་བོད་ཀྱིིའོགེ་ཏུ་ཡོད་ཚུལ་རྒྱལ་རབས་[ངོ]པ་ལ་

གེསལ་བ་བཞོནི་ན།ོ །འདརི་ལ་ོགེཅོིགེ་ཅོསེ་བྲེསི་རྣམས་ན།ི བྱུངོ་བ་ད་ེདགེ་གེ་ིཡུན་ལ་

ལ་ོགེཅོགིེ་སོངོ་བྱ་བའ་ིདནོ་ན།ོ །

ཤོགེ་དྲེིལ་[ཁ]བཙན་པ་ོསྲིོངོ་བཙན་སྒོམ་པོའ་ིརིངོ་ལ། ཡབ་འབངོས་ཀྱིིས་ན་ི

འཁུས་ཡུམ་འབངོས་ན་ིངོ་ོལོགེ གེཉིེན་ཞོངོ་ཞུངོ་། མཛ་ོསུམ་པ། ཉི་གེཉི་ིདྭགེས་པོ། 

ཀངོོ་པ།ོ མྱོངོ་པ་ོཀུན་ཀྱིངོ་ངོ་ོལགོེ ཡབ་གེནམ་ར་ིསློནོ་བཙན་ལ་དུགེ་བོར་ཏེ་ེབཀྲོངོས་

སོ། །སྲིས་སྲིོངོ་བཙན་སྐུ་གེཞོོན་ནུ་ལས་གེཟིོད་སྐྱེས་ཏེེ། ཐེོགེ་མར་དུགེ་ལས་བྱེད་

མཁན་གྱི་ིདུགེ་པ་རྣམས་རབས་བཅོད་ད།ོ །དེའ་ིའོགེ་ཏུ་(རྩེེངོ་སྐུའ་ིབུ)མྱོངོ་མངོ་པ་ོརྗེ་ེ

ཞོངོ་སྣངོ་གེིས། སུམ་པ་མཐེའ་དགེ་དམགེ་བྱེད་མ་དགེོས་པར་སྒྱུའ་ིསྒོ་ོནས། ཁྱིིམ་

གྲངོས་མ་ཤརོ་བར་འབངོས་རྣལ་མར་བཀུགེ་གེ ོ། །དེའ་ིའགོེ་ཏུ་བཙན་པ་ོཞོབས་ཀྱིསི་

བཙུགེས་ཏེེ། དམགེ་མ་བྱུངོ་མ་དྲེངོས་པར། རྒྱ་དངོ་འ་ཞོ་དཔྱའ་བཅོད་དོ། །(འ་ཞོ་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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དེསོགེ་རིགེས་དིངོ་སངོ་ཨུ་རུ་སིའི་ཁོངོས་སུ་ཡོད།)ཐེོགེ་མ་དེ་ནས་བཟུངོ་འ་ཞོ་

འབངོས་སུ་མངོའ་འ།ོ །

དེའ་ིའོགེ་ཏུ། བཙན་པ་ོསྲིོངོ་བཙན་དངོ་། མངོ་པ་ོརྗེ་ེཞོངོ་སྣངོ་གེ་ིབར་དུ། ཁྱུངོ་

པ་ོསྤུངོ་སད་ཟུ་ཙེས་ཕྲ་མ་བཅུགེ་སྟེ།ེ བཙན་པོའ་ིཞོལ་སྔོར། ཞོངོ་སྣངོ་གླེ་ོབ་མ་ིརིངོས་

པ་ལ། རིངོས་ཞོེས་གེསོལ་ཏེ།ོ །ཞོངོ་སྣངོ་ལ་ཡངོ་། བཙན་པ་ོམ་ིབཀྱིོན་པ་ལ། བཀྱིོན་

ཞོེས་སྨྲས་ས།ོ །ཞོངོ་སྣངོ་གེ་ིསེམས་ལ། ཁྱུངོ་པ་ོསྤུངོ་སད་བདགེ་གེ་ིསྙིངོ་གྲོགེས་ཡིན་

པས། ཟིེར་བ་བདེན་སྙམ་ནས། བཙན་པོའ་ིབཀའ་བྱུངོ་ཡངོ་། མིན་ཞོེས་མདུན་དུ་མ་

ཕྱིིན་པར། མཁར་སྤུར་བ་ལ་བསྡིད་པས། བཙན་པོའ་ིཐུགེས་ལ། ཞོངོ་སྣངོ་གླེ་ོབ་

རིངོས་པ་བདེན་ཡངོ་དགེ་གེ་ོདགེོངོས་ནས། ཞོངོ་སྣངོ་གེ་ིབྲེན་ལ་བཅོོལ་ཏེ།ེ ཞོངོ་སྣངོ་

བསླུས་ནས་བརླགེ་གེོ །མཁར་སྤུར་བ་ཡངོ་བཤིགེ་གེོ །ད་ེནས་ཁྱུངོ་པ་ོསྤུངོ་སད་ཟུ་

ཙསེ་བཙན་པ་ོལ་གླེ་ོབ་ཉི་ེབར་བྱས་ཏེ།ེ ལར་བཙན་པའོ་ིབླནོ་པའོ་ིནངོ་ན་ཟུ་ཙ་ེལས་གླེ་ོ

བ་ཉི་ེབ་སྔོནོ་ཆོད་མ་བྱུངོ་ངོ་ོ། །

ཟུ་ཙ་ེམཛངོས་ཞོ་ེན་མཛངོས། དཔའ་ཞོ་ེན་དཔའ་འ།ོ །མྱོ་ིགེཅོིགེ་ཚིགོེས། དགུ་

ཚིོགེས་ན། སྤུངོ་སད་ཟུ་ཙ་ེཞོེས་སྨྲའ།ོ །(འདརི་ཤགོེ་དྲེལི་གེ་ལས་དྲེངོས་ན་)སྤུངོ་སད་

ཟུ་ཙེའ་ིམཛངོས་ཀྱི་ིཚིད་ན།ི རྩེིས་གྲྭ་གེསུམ། ཞོལ་ལྕ་ེགྲྭ་བཞོ་ིཡངོ་རྣ་བས་མཉིན་ཞོིངོ་

གེཅོོད། མིགེ་མངོ་གྲྭ་གེཅོིགེ་ཀྱིངོ་དེའི་ཞོར་ལ་རྩེེ་ན་རྒྱལ། བྱ་ཕུགེ་རོན་ཁྱུ་གེཅོིགེ་

འཕུར་བ་མཐེོངོ་ནས། གེཅོིགེ་གེཉིིས་གེསུམ་བཞོ་ིལྔ་དྲུགེ་ཅོེས་བགྲངོ་། བྱ་ཁྱུ་ད་ེསློར་

འཕུར་ཚི་ེཡངོ་བགྲངོ་བར། བྱ་གེཅོིགེ་མ་ཚིངོ་འདུགེ་པས། ཁྲིས་བསད་པ་འདྲེ་ལྟོས་

ཤགིེ་སྨྲས་པར། བལྟས་པ་ན་བྱ་གེཅོགིེ་ཁྲིས་བཀུམ་འདུགེ་སྐད། སྤུངོ་སད་ཟུ་ཙ།ེ ཚིརོ་
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ཆོ་ེལ་དཀུ་ཆོེ། (གེཡ་ོཆོེབའ་ིདོན།)སྙིངོ་མཛངོས། མྱོ་ིགེཅོིགེ་ཚིོགེས་དགུ་ཚིོགེས་ན། 

ཟུ་ཙ་ེལྟ་བུ་གེ་ལ་ཡངོ་མདེ་ད།ོ །

[ཁ](གེོངོ་གེ་ིའཕྲོས)དེའ་ིའོགེ་ཏུ་ཁྱུངོ་པ་ོསྤུངོ་སད་ཟུ་ཙ་ེརྒས་ཏེེ། ཉི་ིམ་འདེར་

གེནངོ་བའ་ིསྐབས་ཤགིེ ཟུ་ཙསེ་བཙན་པོའ་ིསྤྱིན་སྔོར་གེསལོ་བ། སྔོནོ་བཙན་པ་ོཡབ་

གེནམ་རིའ་ིརིངོ་ལ། བདགེ་གེིས་གེཙངོ་བོད་འབངོས་སུ་བཀུགེ་ལ། འོན་ཀྱིངོ་གེཙངོ་

ཡུལ་འད།ི ཡབ་ཀྱིསི་སྤྱིན་གྱིསི་མ་གེཟིིགེས། ཞོབས་ཀྱིསི་མ་བཅོགེས་ན། བཙན་པ་ོ

སྲིས་ཀྱིསི་སྤྱིན་གྱིསི་གེཟིིགེས། ཞོབས་ཀྱིསི་བཅོགེས་ཏེ།ེ བདགེ་གེ་ིསྡུམ་པ་ཁྲི་ིབམོས་

སུ་དགྱིསེ་སྐྱམེས་སྟེོན་མ་ོགེསོལ་བར་ཅོ་ིགེནངོ་། ཞོསེ་གེསལོ་བར། བཙན་པསོ་ཀྱིངོ་

ཟུ་ཙེས་གེསོལ་བ་བཞོིན་གེནངོ་སྟེེ། བློན་པ་ོམགེར་ཡུལ་བཟུངོ་ཕེ་ོབྲེངོ་ཁྲི་ིབོམས་སུ་

སྔོོན་དུ་བཏེངོ་བར། མགེར་གྱིིས་བརྟགེས་པས། (བཙན་པོ་བཀྲོངོས་པའི་)སྒྱུ་

བཤམས་པར་ཤསེ་ནས། ཡུལ་བཟུངོ་སློར་བྲེསོ་ཏེ་ེབཙན་པོའ་ིསྙན་དུ་གེསལོ་ཏེ།ོ །

ཡུལ་བཟུངོ་གེསི་ཚིརོ་ཏེ་ེསློར་བྲེསོ་པ། ཟུ་ཙསེ་ཚིརོ་ནས། བུ་ངོགེ་ར་ེཁྱུངོ་ལ། 

བདགེ་གེི་མགེོ་བཙན་པོ་ལ་ཕུལ་ཞོིགེ་ཅོེས་སྨྲས་ནས། རངོ་ཉིིད་ལྕེབས་ཏེེ་བཀུམ་

མོ། །ད་ེནས་ངོགེ་ར་ེཁྱུངོ་གེིས། ཕེའ་ིམགེ་ོབཅོད་ནས་འཁྱིེར་ཏེེ། བཙན་པོའ་ིཕྱིགེ་ཏུ་

ཕུལ་ནས། བདགེ་གེ་ིཕེ་རྒན་པོས་རྗེ་ེལ་གླེ་ོབ་རིངོས་ཏེ་ེསྒྱུ་བཤམས་པ། ཡུལ་བཟུངོ་

གེསི་ཀྱིངོ་ཚིརོ་ནས་བཙན་པོའ་ིཞོལ་སྔོར་གེསལོ་དུ་བྲེསོ། བདགེ་རངོ་གེསི་ཕེ་བཀུམ་

ནས་མགེ་ོབཅོད་ད་ེའདིར་མཆོིས་ན། སྲིིད་བརླགེ་པར་མ་ིམཛད་པར་ཇི་ིགེནངོ་ཞོེས་

གེསལོ་བས། བཙན་པསོ་ཀྱིངོ་ངོགེ་ར་ེཁྱུངོ་གེསི་གེསལོ་བ་བཞོནི་གེནངོ་སྟེ།ེ ཁའོ་ིབྲེན་

གྱི་ིཡུལ་དགེ་སྔོནོ་བཞོནི་དུ་བཞོགེ་གེ ོ།



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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རྒྱལ་པོ་འདིའི་རིངོ་ལ། ཞོངོ་ཞུངོ་ལྟ་བུ་གེཉིེན་མཛད་ནས་ཀྱིངོ་བཏུལ་

ལ།ོ །ཐེབས་ཀྱིིས་ཀྱིངོ་རྒྱལ་ཏེ།ེ ཞོངོ་ཞུངོ་བདགེ་མཛད་དུ།(རྒྱལ་པོའ་ིསྲིངིོ་མ་ོ)བཙན་

མ་ོསད་མ་ཀར་ྀ �ྀགེ་མ་ིརྒྱ་ལ་ཆོབ་སྲིིད་ལ་གེཤེགེས་ས།ོ །(འད་ིབགེ་མར་བཏེངོ་བ་

ཡིན་འདུགེ་ཅོིངོ་ྀ �ྀགེ་མ་ིརྒྱ་ན་ིཞོངོ་ཞུངོ་གེ་ིརྒྱལ་པོར་མངོོན།)བཙན་མ་ོན་ིྀ �ྀགེ་མ་ི

རྒྱའ་ིས་ོནམ་དངོ་བུ་སྲིིད་མ་ིམཛད་ཅོིངོ་ལོགེས་ཤིགེ་ན་བཞུགེས་པར། བཙན་པ་ོདྲེལ་

གྱི་ིསྙན་དུ་གེསན་ཏེེ། (དྲེལ་ན་ིམིངོ་པ་ོལ་ཟིེར།)བཙན་མ་ོད་ེལྟར་ལོགེ་པར་མཛད་ན། 

ཆོབ་སྲིིད་ཀྱི་ིབཀྲུགེས་མར་འགྱུར་བས། ད་ེལྟར་མ་མཛད་པར། ྀ �ྀགེ་མ་ིརྒྱའ་ིས་ོ

ནམ་དངོ་བུ་སྲིིད་བཟུངོ་ཞོིགེ་ཅོེས། སྤུགེ་གྱིིམ་བཙན་རྨངོ་ཆུངོ་ལ་བཀའ་སྩལ་ཏེ།ེ (ཕེ་ོ

ཉིར་བཏེངོ་སྟེེ། རྨངོ་ཆུངོ་།)མཁར་ཁྱུངོ་ལུངོ་དུ་མཆོིས་ན། བཙན་མ་ོམ་ིབཞུགེས་ཏེེ། 

ཆོབ་ཉི་ལ་རོལ་ཞོིངོ་། (རོལ་བ་ན་ིརྩེེད་མ་ོརྩེ་ེབའ་ིདོན་ནོ།)མཚི་ོམ་པངོ་དུ་གེཤེགེས་

འདུགེ་ནས། རྨངོ་ཆུངོ་མ་པངོ་དུ་སོངོ་སྟེེ། བཙན་མོའ་ིཞོལ་སྔོར་ཕྱིགེ་བགྱིིས་ཚིེ། 

བཙན་མོའ་ིཞོལ་ནས། བཙན་པ་ོདྲེལ་གྱི་ིཐུགེས་བདེའམ་མ་ིབདེ། ཞོེས་དྲེ་ིབ་མཛད་

པར། ཐུགེས་བད་ེཞོེས་གེསོལ་ཏེོ། །(ཐུགེས་བད་ེབྱ་བ་འད་ིཡ་ིགེ་ེརྙིིངོ་བ་མངོ་པ་ོན་

འདུགེ་སྟེ་ེསྐུ་ཁམས་བཟིངོ་བྱ་བའ་ིདོན་དུ་སྣངོ་།)རྨངོ་ཆུངོ་གླེ་ོབ་བདེའམ་མ་ིབད་ེཞོེས་

སྨྲས་ན། གླེ་ོབ་བད་ེཞོསེ་གེསལོ་ཏེ།ོ 

།དེར་བཙན་མོས། རྨངོ་ཆུངོ་(ཁྱིོད་ནི)བཙན་པ་ོདྲེལ་གྱི་ིཞོལ་སྔོ་ནས་དངོ་འདྲེ་

བས། མགྲོན་གྱིི་ཕྱིགེ་ལན་ལོངོས་ཤིགེ་ཅོེས། ཕྱིགེ་ལན་སྩལ་ནས། བཙན་མོས་

མགུར་བླངོས་པ། ཡུལ་གྱི་ིན་ིསྐལ་ཕེོགེ་པ། ཁྱུངོ་ལུངོ་ན་ིརྡུལ་མཁར་ཞོིགེ་(སོགེས་

ས།ོ །)མགུར་བླངོས་པའ་ིརྗེེས་སུ། རྨངོ་ཆུངོ་མཆོ་ིཕྱིགེ་བགྱིིས་པ་ལས། བཙན་མོའ་ི
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ཞོལ་ནས། བཙན་པ་ོདྲེལ་ལ། བཀའ་ལན་ཡ་ིགེརེ་གེསལོ་བ་ཅོངོ་མ་མཆོསི་ས།ོ །བཙན་

པ་ོཞོལ་སྔོ་ནས་ཐུགེས་བད་ེཞོིངོ་བཞུགེས་པ་ལ་གླེ་ོབ་དགེའ་འ།ོ །

བཙན་པོས་བཀའ་སྩལ་བ་ནི། རྔོ་ོཅོ་ིཐེོགེ་གེིས་འཚིལ་ཞོིངོ་མཆོིས་སོ། །(ཅོ་ི

ནུས་སུ་བགྱིདི་ལགེས་ས་ོབྱ་བའ་ིདནོ་ན།ོ །)བཙན་པའོ་ིཕྱིགེ་ཏུ་འད་ིཕུལ་ཅོགིེ་ཅོསེ་ཞུ་

གེཡགེ་(ཞུ་རྟནེ་)གེཅོིགེ་ཕྱིགེ་རྒྱས་བཏེབ་ནས་བསྐུར་ར།ོ །

རྨངོ་ཆུངོ་སློར་བཙན་པོའ་ིསྤྱིན་སྔོར་མཆོིས་ནས། བཙན་མོས་བཀའ་ལན་ཡ་ི

གེེར་གེསོལ་བ་ན་ིཅོངོ་མ་མཆོིས། མགུར་བླངོས་པའ་ིཚིིགེ་ན་ིའད་ིཞོེས་མཆོི། ཕྱིགེ་

རྒྱས་བཏེབ་སྟེ་ེབསྐུར་བ་ན་ིའད་ིལགེས་ཞོེས་གེསོལ་བ་ལས། བཙན་པོས་རྒྱ་ཕྱིེས་

ནས་གེཟིགིེས་ན། གེཡུ་རྙིངིོ་བཟིངོ་པ་ོསུམ་ཅུ་ཙམ་ཞོིགེ་བྱུངོ་སྟེ།ེ བཙན་པསོ་དགེོངོས་

དགེོངོས་ནས། ཡུ་བུས་ྀ �ྀགེ་མ་ིརྒྱ་ལ་རྒོལ་ཕེོད་ན་ན་ིགེཡུ་ཐེོགེས་ཤིགེ་རྒོལ་མ་ཕེོད་

ན་ན་ིབུད་མེད་དངོ་འདྲེ་བས་ཞུ་གྱིོན་ཟིེར་བ་ལྟ་ཞོེས་བཀའ་སྩལ་ནས། རྗེ་ེབློན་ཀུན་

བླངོོ་བླངོོ་ད།ེ (བྲེལེ་བ་བྱདེ་པའ་ིདནོ།)ྀ �ྀགེ་མ་ིརྒྱའ་ིསྲིདི་བརླགེ་གེ ོ། 

རྒྱལ་པ་ོའདིའི་རིངོ་ལ། ཞོངོ་ཞུངོ་གེི་རྒྱལ་པ་ོྀ �ྀགེ་མི་རྒྱའི་སྲིིད་བརླགེ་སྟེེ། 

ཞོངོ་ཞུངོ་ཐེམས་ཅོད་འབངོས་སུ་བཀུགེ་གེ ོ། ། 

དེའ་ིརྗེ་ེའབངོས་རྣམས་ཀྱིིས་དགྱིེས་སྐྱེམས་སྟེོན་མ་ོགེསོལ་བའ་ིཚི།ེ བཙན་པ་ོ

ཁྲི་ིསྲིངོོ་བཙན་གྱིསི་མགུར་བླངོས་པ། 

ཀྱིེ། རྗེ་ེཡ་ིན་ིམཚིན་ལ་འདྲེི། །ཁྲི་ིཡ་ིན་ིསྲིོངོ་བཙན་ཞོིགེ །བློན་གྱི་ིན་ིམྱོིངོ་པ་

འད།ི །སྟེངོོ་བཙན་ན་ིཡུལ་བཟུངོ་ཞོགིེ(ཅོསེ་པ་ནས་)།ཡུ་བུ་ན་ིརྗེ་ེདངོ་བླནོ། །ཡར་མ་ོན་ི

ཆུ་ཐུངོ་གེི། །མད་ོནས་ན་ིརྩེངོ་དུ་སྲིིངོ་། །ཡར་མ་ོན་ིཞོེངོ་ཆུངོ་གེི། །ལྷ་ོནས་ན་ིབྱངོ་དུ་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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བསྐྱདེ། །ཡུ་བུ་ན་ིརྗེ་ེདངོ་བླནོ། །རྗེ་ེཡསི་ན་ིའབངོས་མ་བཏེངོ་། །འབངོས་ཀྱིསི་ན་ིརྗེ་ེམ་

བཏེངོ་། །(སོགེས་ས།ོ ། མཚིན་ལ་འདྲེ་ིབྱ་བ་ན།ི །མཚིན་གེངོ་ཞོ་ེན་བྱ་བའ།ོ །ཚིིགེ་ཕྱི་ི

མའ་ིདོན་ནི། སྔོོན་ཡུལ་ཡར་མ་ོཙམ་ལས་མེད་པ་ལ། ད་ན་ིརྒྱལ་ཁམས་འད་ིཙམ་དུ་

རྒྱ་བསྐྱདེ་བྱ་བའ་ིདནོ་ན།ོ །)

དེའ་ིལན་དུ་མགེར་གྱིིས། དོན་ད་ེདངོ་མཚུངོས་པའ་ིགླུ་བླངོས་སོ། །བླ་ན་རྗེ་ེ

སྒོམ་པ་ཁྲི་ིསྲིངོོ་བཙན། འགོེ་ན་བླནོ་མཛངོས་པ་སྟེངོོ་བཙན་ཡུལ་བཟུངོ་སྟེ།ེ མངོའ་ཐེངོ་

ཆོནེ་པའོ་ིརྐྱེནེ་དུ། ཇི་ིདངོ་ཇིརི་ལྡིན་ཏེ།ེ ཕྱིིའ་ིཆོབ་སྲིདི་ན་ིཕྱིགོེས་བཞོརི་བསྐྱདེ། ནངོ་གེ་ི

ཁ་བས་ོན་ིམ་ིཉིམས་པར་ལྷུན་སྡུགེ་འབངོས་མགེ་ོནགེ་པ་ོཡངོ་མཐེ་ོདམན་ན་ིསྙམས། 

དཔྱའ་སྒྱུ་ན་ིབསྐྱུངོས། དལ་དུ་ན་ིམཆོསི། སྟེནོ་དཔྱདི་ན་ིབསྐྱལ། མཛངོས་པ་ན་ིབསྟེདོ། 

དཔའ་བ་ོན་ིབཀུར། ཆོསོ་བཟིངོ་སྲིིད་མཐེ་ོསྟེ།ེ མ་ིཡངོོས་ཀྱིསི་སྐྱདི་ད།ོ །

བོད་ལ་སྔོ་ན་ཡ་ིགེ་ེམེད་པ་ལ། བཙན་པ་ོའདིའ་ིཚི་ེབྱུངོ་ནས། བོད་ཀྱི་ིགེཙུགེ་

ལགེ་བཀའ་ཁྲིམིས་ཆོནེ་པ་ོདངོ་། བླནོ་པའོ་ིརམི་པ་དངོ་། ཆོ་ེཆུངོ་གེཉིསི་ཀྱི་ིདབངོ་ཐེངོ་

དངོ་། ལགེེས་པའ་ིབྱ་དགེའ། ཉིསེ་པའ་ིཆོད་པ། ཞོངིོ་འབྲེགོེ་གེ་ིཐུལ་ཀ་དངོ་དརོ་ཀ བྲེ་ེ

ཕུལ་དངོ་སྲིངོ་ལ་སོགེས་པ། བོད་ཀྱི་ིཆོོས་གེཞུངོ་བཟིངོ་པ་ོཀུན། བཙན་པ་ོཁྲི་ིསྲིོངོ་

བཙན་གྱི་ིརིངོ་ལ་བྱུངོ་ངོ་ོ། །མ་ིཡངོོས་ཀྱིསི་བཀའ་དྲེནི་ཚིརོ་བས། སྲིངོོ་བཙན་སྒོམ་པ་ོ

ཞོསེ་མཚིན་གེསལོ་ཏེ།ོ །(ཞོསེཔའ།ོ །) 

[དཀྱུས] དེ་ལྟར་བྱུངོ་བ་ཆོེན་པོའ་ིམཛད་སྒོ་ོརེའི་སྐབས་སུ་རྗེེ་བློན་རྣམས་

མགུར་ར་ེབཞོེངོས་པའ་ིལུགེས་སྲིོལ་ཡོད་པ་འད་ིལ་བསམ་ན། རྗེེའ་ིམགུར་ལྷ་བྱ་བ་

སོགེས་ཀྱིངོ་། བཙན་པོའ་ིམགུར་བཞོེས་པ་ལ་མཐུན་འགྱུར་མཛད་པའ་ིལྷ་དགེ་ལ་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

ཟིརེ་རམ་སྙམ། 

དེས་ན་གེོངོ་གེ་ིའད་ིན་ིསྐུ་ཚིེའ་ིསྟེོད་ཀྱི་ིརྣམ་ཐེར་དུམ་བུ་ཞོིགེ་ཏུ་སྣངོ་ལ། ལར་

རྒྱལ་པ་ོའདིའ་ིཕྱིགེ་རྗེེས་གེཙ་ོབ་ོགེསུམ་ནི། བོད་ཀྱི་ིཡུལ་གྲུ་རྒྱལ་ཁབ་ཆོེན་པོའ་ིས་

ཁྱིནོ་དུ་བསྐྱདེ་པ་དངོ་། སྔོནོ་ཆོད་མདེ་པའ་ིཡ་ིགེའེ་ིསྲིལོ་ཕྱིསེ་པ་དངོ་། ཐུབ་པའ་ིབསྟེན་

པ་རནི་པ་ོཆོ་ེཐེོགེ་མར་སྤེལེ་བ་འད་ིརྣམས་ཡནི་ན།ོ །

འདིར་བོད་ཡིགེ་བྱུངོ་ཚུལ་གྱི་ིརྒྱལ་རབས་དངོ་འགྲེལ་བར་ཅུངོ་ཟིད་དཔྱད་ན། 

ད་ེཡངོ་རྗེ་ེབུ་སྟེནོ་སགོེས་ཀྱིསི། ནཱ་གེ་རའ་ིཡ་ིགེ་ེལ་དཔ་ེབྱས་ནས་ཐུ་མསི་མཛད་པར་

བཞོེད། (རཉྫ་མདོགེ་ལྡིན་བྱ་བ་ཟུར་ཆོགེ་པའ་ི)ལཉྫ་དངོ་ཝརྟུ་(འཁྱིིལ་བ་)གེཉིིས་ལ་

དཔེ་མཛད་ནས་དབུ་ཅོན་དངོ་དབུ་མེད་མཛད་དོ་ཞོེས་མཁས་པ་གེཞོན་དགེ་གེིས་

གེསུངོས། 

བོན་རྣམས་ཀྱི་ིལྟར་ན། སྲིོངོ་བཙན་གྱི་ིགེོངོ་དུ་བོན་ཆོོས་ད་ེཙམ་དར་བས་ཡ་ི

གེ་ེམེད་ཟིེར་བ་མ་ིབདེན་ཞོིངོ་། ད་ེཡངོ་སྟེགེ་གེཟིིགེ་གེ་ིསྤུངོས་ཡིགེ་བྱ་བ་ཞོངོ་ཞུངོ་གེ་ི

ཡིགེ་རྒན་དུ་བསྒྱུར། དེ་སྨོན་བྲེགེ་ཏུ་འགྱུར། དེ་རིམ་གྱིིས་དབུ་ཅོན་དངོ་འབྲུ་མར་

འགྱུར་སོགེས་ཟིརེ། 

གེངོ་ལྟར་ཡངོ་ཐུ་མ་ིད་ེརྒྱ་གེར་ན་གུཔྟའ་ིརྒྱལ་བརྒྱུད་དགེ་གེིས་སྲིིད་སྐྱོངོ་པའ་ི

སྐབས་སུ་བྱོན་པ་ཡིན་ཞོིངོ་། ཤིན་ཏུ་ངོ་ོམཚིར་བ་ནི། ཐུ་མ་ིདངོ་དུས་མཉིམ་པའ་ིརྒྱ་

གེར་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཧོཪྵྵ་དངོ་། ཀུ་མཱ་ར་གུཔྷ་(གེཞོོན་ནུ་སྦིས་པ་དངོ་།)སུརྱ་ཝརྨན་(ཉི་ི

མའ་ིགེ་ོཆོ།)སགོེས་ཀྱི་ིདུས་སུ་བྱུངོ་བའ་ིཟིངོས་ཀྱི་ིགླེགེེས་བུ་ལ་སགོེས་པ་ད་ལྟའ་ིབར་

རྒྱ་གེར་གྱི་ིཡུལ་ས་ོསརོ་ཡདོ་པ་དགེ་ལ། ཡ་ིགེ་ེབཀདོ་པ་རྣམས་བདོ་ཡགིེ་དངོ་ཧོ་ཅོངོ་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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འདྲེ་ཆོ་ེཞོིངོ་། ཅུངོ་ཟིད་རྒྱངོ་ནས་བལྟས་ཚི་ེལགེ་མ་ིམཁས་པ་ཞོིགེ་གེིས་བོད་ཡིགེ་

བྲེསི་སམ་སྙམ་པ་འཆོར། ཡགིེ་འབྲུ་ཕེལ་ཆོརེ་མ་བསློབ་ཀྱིངོ་ཐེརོ་ར་ེབ་ཞོགིེ་ཀློགོེ་ཐུབ་

པར་འདུགེ 

དཔ་ེམཚིོན་ཙམ་བཀོད་ན། གེཞོོན་ནུ་སྦིས་པའ་ིཟིངོས་ཀྱི་ིགླེེགེས་བུ་ལ་འད་ི

ལྟར་སྣངོ་། ལྷ་ཆོེན་པ་ོལ་ཕྱིགེ་འཚིལ་ལ།ོ །དཔལ་ཟླ་བ་སྦིས་པའ་ིརྣམ་པར་རྒྱལ་པའ་ི

རྒྱལ་སྲིིད་ཀྱིི་ལོ་བཅུ་པའི་སྨོིན་དྲུགེ་གེི་ཟླ་བ་ལ། དེས་ན་བོད་ཡིགེ་གེངོ་ལ་དཔེར་

བཅོད་པའ་ིཕྱི་ིམ་ོད་ེཡངོ་གུཔྟའ་ིཡ་ིགེ་ེའད་ིཡནི་ནམ་སྙམ། 

དེར་མ་ཟིད་རྙིིངོ་མའ་ིགེཏེེར་ཡིགེ་གེ་ིགྲས་ཀྱི་ིབརྡོ་ཡིགེ་ད་ེདགེ་ཀྱིངོ་གུཔྟའ་ིཡ་ི

གེ་ེལ་ཤིན་ཏུ་འདྲེ་བ་མངོ་། གེཞོན་ཡངོ་ཞོིབ་ཏུ་བརྟགེ་ཚིེ། དབུ་ཅོན་དབུ་མེད་གེཉིིས་

ཀྱིངོ་ཐེོགེ་མ་ཞོིགེ་ནས་མཉིམ་དུ་མཛད་པ་མིན་པར། དབུ་ཅོན་འད་ིཀ་རངོ་མགྱིོགེས་

པར་བྲེསི་པ་ལས་དབུ་མདེ་རངོ་་བཞོནི་གྱིསི་བྱུངོ་བ་ལྟར་མངོནོ་ཏེ།ེ སྔོནོ་གྱི་ིཡིགེ་རྙིིངོ་

མངོ་པོ་དངོ་། ད་ལྟ་ཡངོ་འབྲུགེ་ཡུལ་ན་དར་སྲིོལ་ཆོེ་བའི་ལྷོ་ཡིགེ་ཏུ་གྲགེས་པའི་

གེཟུགེས་རྣམས་ལ་བལྟས་ན། དབུ་ཅོན་དབུ་མེད་དུ་འགྱུར་ཚུལ་མངོོན་སུམ་དུ་

མཐེོངོ་བ་ལྟར་འདུགེ་སྟེེ། དཔེར་ན། འད་ིའདྲེར་འདུགེ་ཅོིངོ་། ཡ་ིགེ་ེགེཞོན་རྣམས་ན་ི

འགྱུར་ཚུལ་གེ་ོསློ། 

ད་ེཡངོ་སྔོ་མའོ་ིཡ་ིགེ་ེཕེལ་ཆོརེ་ལ། བརྩེགེེས་མ་རྣམས་སྟེངེོ་འགོེ་ཐེད་ཀར་མདེ་

ཅོིངོ་། ཅུངོ་ཟིད་སྔོ་ཕྱིིའ་ིཚུལ་དུ་ཡོད་པ་རྒྱ་གེར་གྱི་ིཡ་ིགེར་ེབཞོིན་དུ་སྣངོ་ཞོིངོ་། དབུ་

མདེ་ལ་ན་ིད་དུངོ་ཡངོ་ས་དངོ་ར་གེཉིསི་མདུན་དུ་བྲེ་ིསྲིོལ་ཡདོ་པ་ད་ེཡནི་ལ། དའེ་ིཕྱིརི་

ས་དངོ་པ་གེཉིིས་མཉིམ་དུ་སྦྲེལ་བ་ལས། དབུ་མེད་ཀྱི་ིསྤེ་ཡིགེ་ཡ་ཡིགེ་འདྲེ་བ་ཞོིགེ་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

བྱུངོ་དོན་ཡངོ་དེར་འདུགེ་ཅོིངོ་། དོན་ལ་ཡིགེ་འདིའ་ིཕྱིེད་སྔོ་མ་ཡིགེ་དངོ་ཕྱིེད་ཕྱི་ིམ་

ཡགིེ་ཏུ་སྣངོ་།

གེཞོན་ཡངོ་ཡིགེ་མགེོའ་ིདངོ་ཀྱིོགེ་འདི་ཡངོ་ཨ་ཾཡིགེ་གེི་གེཟུགེས་རིམ་གྱིིས་

འགྱུར་བར་ཤེས་ཏེ།ེ རྒྱ་དཔ་ེརྣམས་ཀྱི་ིལྡིེབ་དངོ་པ་ོལ་ཨ་ཾཡིགེ་ར་ེབྲེ་ིསྲིོལ་འདུགེ་ཅོིངོ་། 

རྒྱ་ཡགིེ་གེ་ིཨ་ཾགྱི་ིགེཟུགེས་ན་ིད་ལྟའ་ིབར་འད་ིའདྲེར་སྣངོ་ལ། རངོ་རའེ་ིདཔ་ེརྙིངིོ་འགེའ་

རེའ་ིདབུ་ལ་ཡངོ་དངོ་ཀྱིོགེ་འད་ིའདྲེ་འདུགེ རྙིིངོ་མའ་ིགེཏེེར་ཆོོས་དགེ་གེ་ིདབུ་ལ་འད་ི

བྱུངོ་བ་ད་ེཡངོ་ཨ་ཾདུ་འདུགེ་སྙམ། 

གེཏེེར་ཚིེགེ་བྱ་བ་དེ་ལ་ཡངོ་། འབྲེི་གུངོ་དཔལ་འཛིན་གྱིིས། སྒྲི་མདོ་དངོ་

འགེལ་ཞོེས་དགེགེ་པ་མཛད་མོད། ད་ེསྒྲི་མདོའ་ིརྣམ་བཅོད་དུ་མ་ིའདུགེ་གེ་ིབོད་ཡིགེ་

རྙིིངོ་པ་རིགེས་ལ་རྐོངོ་པའ་ིམཐེར་ཚིེགེ་དྲེགེ་གེཉིིས་ར་ེདངོ་། འགེའ་ར་ེལ་ཚིིགེ་ར་ེར་ེ

བཞོིན་ཚིེགེ་དྲེགེ་གེཉིིས་རེའ་ིབར་དུ་བཙུད་པ་སོགེས་ལྷ་སའ་ིརྡོ་ོརིངོ་ལ་ཡངོ་འདུགེ་

པས། དནོ་ལ་བདོ་ཡིགེ་རྙིངིོ་པའ་ིསྲིོལ་དུ་སྣངོ་ལ། 

ཚིེགེ་སྟེེངོ་འོགེ་གེཉིིས་མཉིམ་དུ་སྦྲེལ་བ་ལས་དབུ་མེད་ཀྱི་ིབར་ཚིེགེ་ནར་མ་ོད་ེ

བྱུངོ་བར་འདུགེ །དེས་ན་བོད་ཡིགེ་གེ་ིསྲིོལ་གེསར་དུ་ཕྱིེས་ནས་བཟུངོ་། ད་བར་ལ་ོ

ཆོིགེ་སྟེོངོ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་སོངོ་ཟིིན་མོད། དེའ་ིབར་ལ་བོད་ཀྱི་ིབརྡོ་དངོ་ཡིགེ་གེཟུགེས་

གེཉིིས་ཀ་ཆོེས་མ་ིའདྲེ་བ་ཞོིགེ་ན་ིམ་འགྱུར་བས། ད་ལྟ་ཡངོ་རྒྱལ་པོའ་ིདུས་ཀྱི་ིརྡོ་ོརིངོ་

སོགེས་ལ་བལྟས་ཚི་ེཚིིགེ་དོན་རགེས་རིམ་ཙམ་ར་ེགེ་ོཐུབ་པ་ནི། བོད་མ་ིཡ་ིགེ་ེབྱངོ་

བ་ཀུན་ལ་ཡདོ། 

རྒྱ་གེར་ན་ལོ་ཆོིགེ་སྟེོངོ་གེི་སྔོོན་གྱིི་གུཔྟའི་ཡི་གེེ་དངོ་། དིངོ་སངོ་གེི་ཡི་གེེ་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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གེཉིིས་ཤིན་ཏུ་མ་ིའདྲེ་བར་འགྱུར་ནས་སྣངོ་། ལྷགེ་པར་ཡངོ་རྗེ་ེརིན་པ་ོཆོེའ་ིསྐུ་དུས་

ཙམ་ནས་བཟུངོ་དཔ་ེརྣམས་དཔར་འདེབས་བྱེད་པའ་ིསྲིོལ་ད་ེདར་ཁྱིབ་ཆོ་ེབར་གྱུར་

ཅོིངོ་། དིངོ་སངོ་ཤིངོ་དཔར་འབོར་ཆོེན་བོད་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་འད་ིཙམ་ས་སྟེེངོ་གེཞོན་

གེངོ་དུ་ཡངོ་མདེ་པར་གྲགེས། 

དཔར་ལས་བྱེད་པའ་ིམགེ་ོཚུགེས་པ་ད་ེནས་བཟུངོ་ཡིགེ་གེཟུགེས་དངོ་དགེ་

ཆོ་སོགེས་ཀྱིངོ་ཕེལ་ཆོེར་སྲིོལ་ལུགེས་གེཅོིགེ་ལས་ཅུངོ་ཟིད་ཀྱིངོ་མ་འགྱུར་བར་

གེནས་པ་ཙམ་བྱུངོ་། དེས་ན་ད་དུངོ་ཡངོ་རངོ་ར་ེརྣམས་ཇི་ིསྲིིད་བསྟེན་བཅོོས་ཀྱི་ིཐེ་

སྙད་དངོ་ཆོོས་སྐད་ལ་ཆོ་འཇིོགེ་བྱེད་པ་དེ་སྲིིད་དུ་བོད་ཡུལ་ཡོངོས་རྫོགེས་ཀྱིི་སྐད་

རགིེས་ཀྱིངོ་གེཅོགིེ་ཏུ་གེནས་པ་ཡནི་ཞོིངོ་། 

དཔེར་ན་ཆོོས་སྐད་དུ་བྲེིས་པའ་ིགླེེགེས་བམ་ཞོིགེ་མངོའ་རིས་ནས་ཨ་མདོའ་ི

བར་དུ་འཁྱིརེ་ཡངོ་། ཐེམས་ཅོད་ཀྱིིས་ལྷགོེས་ཤངིོ་གེ་ོཐུབ་པ་ཡནི།

ད་ེམནི་དངིོ་སངོ་མཐེའ་མ་ིའགེའ་ཞོགིེ་གེསི། དབུས་ཀྱི་ིཕེལ་སྐད། བླ་དྭགེས་ཀྱི་ི

ཕེལ་སྐད་སོགེས་སྣངོ་བར་གེངོ་དྲེན་གྱིི་སྐད་མཛོད་དངོ་གླེེགེས་བམ་སྡིེབ་པ་འདི་

རིགེས། བརྒྱ་ལ་དར་སྲིོལ་ཆོ་ེརུ་སོངོ་ན། ཡུལ་ས་ོསོའ་ིཕེལ་སྐད་མ་ིའདྲེ་བའ་ིརྐྱེེན་

གྱིིས། བོད་ཀྱི་ིསྐད་སྤྱི་ིཡངོ་དུམ་བུར་ཆོད་དེ། ནམ་ཞོིགེ་ན་ཡུལ་ས་ོསོའ་ིསྐད་དངོ་ཡ་ི

གེ་ེཕེན་ཚུན་བརྡོ་མ་ིའཕྲདོ་པ་ཞོིགེ་འངོོ་ངོསེ་ལ། སྐད་ཡགིེ་ས་ོསརོ་གྱིསེ་པས། བསམ་

འཁྱིེར་དངོ་སྤྱིོད་ལམ་སོགེས་ཀྱིངོ་ཐེ་དད་དུ་སོངོ་སྟེེ། མཐེར་བོད་ཀྱི་ིརིགེས་དངོ་རྒྱལ་

ཁམས་རྩེ་བ་ཉིདི་ནས་སིལ་བུར་འཐེརོ་བའ་ིརྐྱེནེ་དུ་འགྲ་ོབ་ལགེས། 

གེལ་ཏེ་ེཕེལ་སྐད་གེསར་པ་ད་ེའདྲེ་ཞོིགེ་བོད་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་དར་བའ་ིདབངོ་དུ་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

བྱས་ན་ཡངོ་། རངོ་ཅོགེ་གེ་ིཆོོས་སྐད་དུ་བྲེིས་པའ་ིམད་ོརྒྱུད་རིགེ་གེནས་ཀྱི་ིགེཙུགེ་

ལགེ་རྒྱ་མཚི་ོལྟ་བུ་འད་ིཀུན་རིམ་གྱིིས་སུས་ཀྱིངོ་མ་ིགེ་ོབའ་ིགླེེགེས་བམ་གྱི་ིཕུངོ་པ་ོ

ཙམ་དུ་འགྲོ་ངོེས་པས། སྲིོལ་ངོན་འདི་འདྲེའི་ཕྱིོགེས་ལ་ཐེམས་ཅོད་ཀྱིིས་བགེ་ཟིོན་

དགེསོ་པ་ལགེས།

ད་ེལྟར་བོད་ཀྱི་ིཡ་ིགེ་ེན་ིགུཔྟའ་ིཡ་ིགེ་ེལ་དཔ་ེབཅོད་ནས། ཐུ་མིས་གེསར་བཟི་ོ

མཛད་པར་སྣངོ་ལ། ལར་ཆོསོ་དངོ་འབྲེལེ་བའ་ིབདོ་ཀྱི་ིསྲིལོ་ལུགེས་གེངོ་ཡནི་དགེ་ལ། 

རྒྱ་གེར་ན་ད་ེདངོ་དེའ་ིཐེགོེ་མའ་ིཕྱི་ིམ་ོའད་ིཡིན་ན་ོསྙམ་པ་ར་ེརྙིེད་རྒྱུ་ཡོད་ཅོིངོ་། དཔེར་

ན་ལྷ་སའ་ིགེཙུགེ་ལགེ་ཁངོ་བཞོངེོས་ཚི་ེཡངོ་། ཟུར་བཞོ་ིགེཡུངོ་དྲུངོ་གེ་ིརསི་དངོ་། ཀ་

བ་རྣམས་ཕུར་བུའ་ིདབྱིབས་སུ་མཛད་ཅོེས་གྲགེས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། རྒྱ་གེར་ན་སྔོོན་

གྱི་ིདགེནོ་གེནས་ཞོིགེ་རལ་དུ་སངོོ་བ་དགེ་མཇིལ་བའ་ིཚི་ེཡངོ་། ཟུར་བཞོ་ིགེཡུངོ་དྲུངོ་

གེི་རིས་དངོ་ཀ་བ་ཕུར་བུའི་དབྱིབས་སུ་བྱས་པ་སོགེས་རྒྱན་དངོ་བཀོད་པ་ཐེམས་

ཅོད་འདྲེ་བར་མ་ཟིད། ཐེ་ན་ཀ་བ་ད་ེདགེ་གེ་ིཆོ་ེཆུངོ་གེ་ིཚིད་ཀྱིངོ་། རངོ་རེའ་ིཇི་ོཁངོ་གེ་ི

ཀ་བ་འད་ིརྣམས་དངོ་ཕེན་ཚུན་གེཅོགིེ་གེ་ིཤུལ་དུ་གེཅོགིེ་འཛུགེས་ནུས་པ་ཙམ་དུ་འདྲེ་

བར་སྣངོ་། 

དེས་ན་ལྷ་སའ་ིགེཙུགེ་ལགེ་ཁངོ་འད་ིཡངོ་བིཀྲམཤིལའ་ིལྷ་ཁངོ་ལ་དཔ་ེབྱས་

ནས་བཞོེངོས་ས་ོཞོེས། དཔའ་བ་ོགེཙུགེ་ཕྲེངོ་སོགེས་ཀྱིིས་གེསུངོས་པ་ད་ེབདེན་པར་

སམེས། མདརོ་ན་ཆོསོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཆོནེ་པ་ོའདསི་ན།ི 

ཚི་ེགེཅོིགེ་ཡུན་ལ་ཕེན་པའ་ིམ་ིཆོསོ་དངོ་། །

དནོ་གེཤསི་འབྲེས་བུ་སྩལོ་བའ་ིལྷ་ཆོསོ་ཏེ།ེ །



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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དུས་གེསུམ་ཀུན་ཏུ་བད་ེདགེའ་ིདཔལ་སྦྱནི་པའ།ི །

སྡི་ེབཞོའི་ིནརོ་གྱིསི་བདོ་ཁམས་ཕྱུགེ་པར་མཛད། ། 

ཅོསེ་ཀྱིངོ་སྨྲའ།ོ །

༈  (ཤོགེ་དྲེིལ་) [ངོ]བོད་ཀྱི་ིབཙན་པོའ་ིམཚིན་ལ་(ཡོན་བཙན་)སྲིོངོ་བཙན་

ཞོསེ་ཟིརེ། ལྷ་བྱ་བར་ཡངོ་འབོད། བཙན་པ་ོད་ེམཁྱིནེ་རྒྱ་ཆོ་ེཞོིངོ་། སྐུ་རྩེལ་ཆོ།ེ སྐབས་

འགེར་རྟ་ལ་བཅོིབ་སྟེེ། གེཡགེ་རྒོད་དངོ་རྐྱེངོ་སོགེས་ལ་རྔོོན་བྱེད་དུ་ཡངོ་གེཤེགེས། 

རྒྱལ་ཁམས་མངོ་པ་ོཆོབ་འོགེ་ཏུ་བཅུགེ །གེོངོ་མ་ཐེེ་ཙུངོ་གེི་དུས། ཅོེངོ་ཀྭན་གྱིི་ལ་ོ

བརྒྱད་པ་(སངོས་རྒྱས་འདས་ནས་ལ་ོཆོིགེ་སྟེོངོ་བརྒྱ་དངོ་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་)ལ་

བདོ་ཀྱི་ིཕེ་ོཉིའ་ིཐེོགེ་མ་གེོངོ་མའ་ིཕེ་ོབྲེངོ་དུ་སློབེས། གེངོོ་ནས་ཀྱིངོ་བཙན་པའོ་ིམདུན་དུ་

གེསེར་ཡིགེ་པ་ཞོིགེ་བཏེངོ་། ད་ེནས་གེོངོ་མའ་ིསྲིས་མ་ོཞོིགེ་གྲུ་གུའ་ིརྒྱལ་པ་ོལ་བགེ་

མར་གེནངོ་བ་སྲིོངོ་བཙན་གྱིིས་གེསན་ཏེེ། ཕེ་ོཉི་ཞོིགེ་སྐྱེས་དངོ་བཅོས་བཏེངོ་ནས། 

སྲིས་མ་ོབགེ་མར་བསློངོ་བ་གེོངོ་མས་མ་གེནངོ་། ད་ེལ་སྲིོངོ་བཙན་ཐུགེས་ཁྲིོས་ནས་

བོད་དམགེ་དྲེངོས་ཏེེ། གྲུ་གུའ་ིཡུལ་བཅོོམ་པར། གྲུ་གུ་རྣམས་བྲེོས་ནས་མཚི་ོསྔོོན་

བྱངོ་ཕྱིགོེས་སུ་ས་སྤེསོ། གྲུ་གུའ་ིནརོ་ཕྱུགེས་དངོ་། ཡ་ོབྱད་ཐེམས་ཅོད་བདོ་ཀྱི་ིལགེ་ཏུ་

ཤརོ། དའེ་ིརྗེསེ་སུ་དངོ་སྱངོ་དངོ་། བ་ཡ་ིལངོ་དངོ་། འཇིངོ་རགིེས་རྣམས་ཀྱིངོ་བདོ་ཀྱི་ི

ཆོབ་འོགེ་ཏུ་ཤོར། ད་ེནས་བོད་ཀྱི་ིབཙན་པོས་དམགེ་འབུམ་ཕྲགེ་གེཉིིས་འཁྲིིད་ད་ེརྒྱ་

ནགེ་ཏུ་སློབེས། རྒྱའ་ིཞོངིོ་ཆོནེ་ཟིངོོ་ཅོ་ོབཅོམོ། དའེ་ིའགོེ་ཏུ་གེངོོ་མ་ལ་ཕེ་ོཉི་ཞོགིེ་གེ་ིལགེ་

ཏུ་ཡ་ིགེ་ེབསྲིངིོ་ཞོངིོ་། གེསརེ་གྱི་ིཁྲིབ་ཅོགིེ་ཀྱིངོ་སྐྱསེ་སུ་ཕུལ་བས། གེལ་ཏེ་ེསྲིས་མ་ོམ་ི

སྟེརེ་ན་དམགེ་བྱདེ་པ་ཡནི་ཟིརེ། གེངོོ་མས་མ་གེསན་པར། རྒྱའ་ིདམགེ་དཔནོ་ཧོན་བ་ེ
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བྱ་བ་དམགེ་ཉུངོ་ཙམ་འཁྲིིད་ནས་བོད་ལ་འཐེབ་ཏུ་བཏེངོ་བས། བོད་རྣམས་ཀྱིིས་ཁ་ོ

ཕེམ་པར་བྱས། ད་ེཙ་ན་རྒྱའ་ིའབངོས་སུ་ཡདོ་པའ་ིའཇིངོ་རགིེས་རྣམས་རྒྱ་ལ་ངོ་ོལོགེ་

སྟེེ། བོད་ཀྱི་ིཁོངོས་སུ་འདྲེེས། གེོངོ་མས་དམགེ་དཔོན་ནིའུ་ཅོ་ིད་བྱ་བ་ལ་བཀའ་ཕེབ་

སྟེ།ེ དམགེ་ལྔ་ཁྲི་ིདངོ་བཅོས་བདོ་ཀྱི་ིསྟེངེོ་དུ་བཏེངོ་། རྒྱ་དམགེ་རྣམས་མཚིན་གེཅོགིེ་ལ། 

ཟིོངོ་ཅོ་ོན་ཡོད་པའ་ིབོད་ཀྱི་ིདམགེ་སྒོར་སྟེེངོ་དུ་རྒྱུགེས་ཏེེ། བོད་མ་ིསྟེོངོ་ཕྲགེ་གེཅོིགེ་

ཙམ་བསད་པས། བོད་རྣམས་འཇིིགེས་ནས་ཕྱིིར་བྲེོས། སློར་ཡངོ་རྒྱ་ནགེ་ཏུ་ཕེ་ོཉི་

བཏེངོ་སྟེ་ེབཟིོད་གེསོལ་བྱས་ཤིངོ་སྲིས་མ་ོསློོངོ་བར་གེོངོ་མས་ཀྱིངོ་གེནངོ་། ད་ེདུས་

སྲིོངོ་བཙན་གྱིིས། བློན་ཆོེན་རུ་སྟེོངོ་བཙན་ལ་གེསེར་ཕྱི་ེབྲེ་ེལྔ་སྟེོངོ་དངོ་། རིན་པ་ོཆོ་ེ

རྒྱན་སྣ་ཚིོགེས་སྐྱེས་སུ་བསྐུར་བས་གེོངོ་མ་ཡངོ་མཉིེས་ཏེ།ེ སྟེོངོ་བཙན་རངོ་ལ་ཡངོ་། 

རྒྱའ་ིསྲིས་མ་ོཞོིགེ་ཆུངོ་མར་སྩལ་བར། ཁ་ོན་ར།ེ ངོ་ལ་རངོ་ཡུལ་ན་ཆུངོ་མ་ཡོད་པས་

ད་ེདངོ་ཁ་འབྲེལ་དུ་ཡངོ་མ་ིརུངོ་། ལར་ངོེད་ཀྱི་ིབཙན་པོས་བཙུན་མ་ོམ་བསུས་པའ་ི

སྔོོན་དུ་ངོས་ཆུངོ་མ་ལེན་པ་ཡངོ་མ་ིརུངོ་ཞོེས་བུ་མ་ོལེན་དུ་མ་འདོད་པས། གེོངོ་མ་

ཡངོ་ལྷགེ་པར་ཐུགེས་མཉིེས། ཅོེངོ་ཀྭན་གྱི་ིལ་ོ(འདས་རྗེེས་ཀྱི་ིལ་ོཆོིགེ་སྟེོངོ་བརྒྱ་དངོ་

བརྒྱད་ཅུ་གྱི་ལྔ་ལ་)གེོངོ་མས་འུན་ཅོངོ་ཀོངོ་ཇི་ོབོད་དུ་བརྫངོས། རྒྱ་དཔོན་ལ་ིཏེ་ཙོངོ་

བྱ་བས་བསྐྱལ། ས་མཚིམས་སུ་སློེབས་ཚིེ། སྲིོངོ་བཙན་རངོ་ཉིིད་དམགེ་དངོ་བཅོས་

པས་བསུ་བ་བྱས། པ་ོཧོ་ེབྱ་བའ་ིསར་དམགེ་སྒོར་བཏེབ། རྒྱ་དཔོན་རྣམས་དར་ཟིབ་

ཀྱི་ིགེོས་བཀྲགེ་མདངོས་ཅོན་གྱིོན་པ་མཐེོངོ་ནས། བོད་རྣམས་ཆོས་ངོན་པས་ངོ་ོཚི་བ་

བྱུངོ་། སྲིོངོ་བཙན་བར་དུ་བོད་ཀྱིི་བཙན་པོ་སུས་ཀྱིངོ་གེོངོ་མའི་སྲིས་མོ་ཆུངོ་མར་

བླངོས་པ་མེད། དེའ་ིརྒྱུ་མཚིན་གྱིིས་བཙན་པ་ོརངོ་ཡུལ་དུ་སློེབས་ནས། སྲིས་མོའ་ི



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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ཆོེད་དུ་ཕེ་ོབྲེངོ་དངོ་གྲོངོ་ལ་སོགེས་པ་ཡངོ་རྩེིགེས། གེོངོ་མའ་ིསྲིས་མ་ོབོད་ཀྱི་ིམ་ིཆོེན་

རྣམས་ཀྱི་ིགེདོངོ་ལ་ཚིོན་དམར་པ་ོབྱུགེས་པའ་ིསྲིོལ་ད་ེལ་མ་དགེའ་ནས། སྲིོངོ་བཙན་

གྱིསི་ཀྱིངོ་སྲིལོ་ད་ེཕྱིནི་ཆོད་བྱདེ་མ་ིཆོགོེ་པར་མཛད། བཙན་པ་ོརངོ་ཉིདི་ཀྱིངོ་དར་ཟིབ་

ཀྱི་ིགེོས་གྱིོན། མ་ིཆོེན་གྱི་ིབུ་རྣམས་རྒྱ་ནགེ་ཏུ་ཡོན་ཏེན་སློོབ་ཏུ་བཏེངོ་། གེོངོ་མ་ལ་

ཞུས་ངོོར་རྒྱ་མ་ིཡ་ིགེ་ེམཁས་པ་འགེའ་ཙམ་བོད་དུ་མངོགེས། གེོངོ་མ་ཀོའུ་ལིའ་ིཡུལ་

(ཉི་ེདུས་བར་ར་ིཔནི་གྱི་ིའོགེ་ཏུ་ཡདོ་པ་ད་ེ)ནས་སློར་བྱནོ་ཚི།ེ བདོ་ཀྱི་ིབཙན་པསོ་བླནོ་

ཆོེན་སྟེོངོ་བཙན་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བརྫངོས་ཏེ་ེཡ་ིགེ་ེཕུལ་བར། གེོངོ་མ་ཁྱིེད་ཕྱིོགེས་ལས་

རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེེ། ཉི་ིཟླའ་ིའོགེ་ན་གེངོ་ཡོད་རངོ་དབངོ་དུ་འདུས་ཀྱིངོ་། ཀ་ོལ་ིརྣམས་

ཡུལ་ཐེགེ་རིངོ་སྟེབས་བཀའ་ལ་མ་བརྩེིས། དེར་གེནམ་གྱི་ིསྲིས་རངོ་ཉིིད་དཔུངོ་དངོ་

བཅོས་པར་བསྐྱོད་ད་ེཆུ་ཆོེན་ལ་ེབ་ོབར་དུ་ཕེེབས་ཤིངོ་། གྲོངོ་ཁྱིེར་དངོ་དམགེ་རྣམས་

ཆོམས་ལ་ཕེབ་སྟེ།ེ རྒྱལ་ཁ་དངོ་བཅོས་ཕྱིརི་བྱོན་པར་ཐེསོ། 

ཁྱིིམ་གྱི་ིངོངོ་པ་ནི། རིའ་ིངོངོ་པ་ལྟ་བུའ་ིགེཤོགེ་རྩེལ་མ་ིལྡིན་ཡངོ་། ངོངོ་པའ་ི

རིགེས་སུ་མཐུན་པས་ན། འདིར་གེསེར་གྱི་ིངོངོ་བ་ཞོིགེ་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་བ་ལགེས། བྱ་

བའ།ོ (ཚིལ་པའ་ིདབེ་དམར་དུ་དྲེངོས་པར། གེསརེ་བྱ་ཆོགེ་ཤངིོ་བདུན་གྱི་ིཚིད། ནངོ་

དུ་ཆོངོ་གེསི་གེངོ་བ་ཞོསེ་བྲེསི།) 

རྒྱ་གེར་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཧོཪྵྵ་གེསོན་པའ་ིསྐབས་བྲེམ་ཟི་ེཞོིགེ་རྒྱའ་ིགེོངོ་མ་ལ་སྐྱེས་

འབུལ་དུ་བརྫངོས། (ཧོཪྵྵ་འད་ིབསྟེན་འགྱུར་ན་བཞུགེས་པའ་ིཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགེའ་བའ་ི

ཟློས་གེར་རྩེོམ་པ་པོ་དེ་ཡིན་ཅོིངོ་། རྒྱལ་པོ་འདིའི་རྟོགེས་བརྗེོད་ཚིིགེས་བཅོད་མ་

ལགེེས་སྦྱར་སྐད་དུ་བྲེསི་པ། སློབོ་དཔནོ་པཱནབྷོཊྚ་ནགེས་ཀྱི་ིདཔའ་བསོ་མཛད་ཟིརེ་བ་
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ཞོགིེ་ཀྱིངོ་རྒྱ་གེར་ན་སྣངོ་།)ཅོངེོ་ཀྭན་གྱི་ིལ་ོཉིརེ་གེཉིསི་པ་༡༡༩༢ལ། གེངོོ་ནས་གེསརེ་

ཡིགེ་པ་ཝངོ་ཧོེན་ཙ་ེབྱ་བ་རྟ་པ་སུམ་ཅུ་དངོ་བཅོས་རྒྱ་གེར་དུ་བཏེངོ་། ད་ེདུས་ཧོཪྵྵ་

གྲངོོས་ཟིནི་ཅོངིོ་། རྒྱལ་ཁམས་མ་ིབད་ེབའ་ིསྐབས་དངོ་འཕྲད། ཧོཪྵྵ་ལ་སྲིས་མདེ་པའ་ི

རྐྱེནེ་གྱིསི། བླནོ་པ་ོཨརྫུ་ན་(སྲིདི་སྒྲུབ་)བྱ་བ་ཞོིགེ་ཁྲི་ིལ་བསྡིད་ཅོིངོ་། ནངོ་པ་རྣམས་ལ་

ཤནི་ཏུ་འཚི་ེབར་བྱས། རྒྱའ་ིགེསརེ་ཡགིེ་པ་བཅོམོ་སྟེ།ེ དངོསོ་ཆོས་རྣམས་འཕྲོགེ་ཅོངིོ་

འཁོར་ཕེལ་ཆོེར་བསད། ཝངོ་ཧོེན་ཙ་ེརངོ་ཉིིད་ཟླ་བ་ོའགེའ་དངོ་བཅོས་མཚིན་ལ་བྲེོས་

ཏེེ། བོད་ཀྱིི་ཆོབ་འབངོས་སུ་ཡོད་པའི་བལ་ཡུལ་དུ་སློེབས་ནས། སྲིོངོ་བཙན་ལ་

སྐྱབས་བཙལ་བས། བདོ་ཀྱི་ིབཙན་པསོ་བདོ་དམགེ་གེ་ོཧྲིགེ་ཆོིགེ་སྟེོངོ་ཉིསི་བརྒྱ་དངོ་། 

བལ་དམགེ་རྟ་པ་བདུན་སྟེངོོ་དངོ་བཅོས་པ་རྒྱ་གེར་དུ་བཏེངོ་། གེསརེ་ཡགིེ་པ་དངོ་ལྷན་

ཅོིགེ་ཏུ་ཧོི་ར་ཧོི་ཏེ་ལ་སློེབས། དེ་དུས་ཉིིན་གེསུམ་ཙམ་ལས་འཐེབ་མ་དགེོས་པར་

རྒྱལ་ས་གེཙ་ོབ་ོབཟུངོ་། རྒྱ་གེར་པ་སུམ་སྟེོངོ་ཙམ་སྐ་ེབྲེེགེས་ཤིངོ་། སྟེོངོ་གེཅོིགེ་ཙམ་

ཉི་ེའཁརོ་ན་ཆུ་ཀླུངོ་ཡདོ་པའ་ིནངོ་དུ་བསྐྱུར། རྒྱལ་པ་ོཨརྫུ་ན་བྲེསོ་ཏེ་ེཤརོ་བ་སློར་ཡངོ་

དམགེ་གེསར་པ་དགེ་ཁྲིིད་ནས་འཛིངོ་དུ་བྱུངོ་ཡངོ་། མཐེར་བོད་རྣམས་ཀྱིིས་ཁ་ོཕེམ་

སྟེ།ེ གེཉིནེ་ཚིན་དངོ་བཅོས་པ་གེསནོ་པརོ་བཟུངོ་ནས་རྒྱའ་ིགེངོོ་མའ་ིདྲུངོ་དུ་བརྫངོས། 

གེངོོ་མ་ཤནི་ཏུ་མཉིསེ་ནས། ཐེངོ་ཐེ་ེཙུངོ་གྲངོོས་པའ་ིསྐབས་སུ་ཡངོ་། བངོ་སའོ་ི

མདུན་ན་བོད་ཀྱི་ིབཙན་པོའ་ིའདྲེ་བརྙིན་ཞོིགེ་ཀྱིངོ་བྱས་པ་དྲེན་ཆོེད་དུ་བཞོེངོས། བོད་

རྣམས་ཀྱིིས་རྒྱ་གེར་བ་བསད་པ་དངོ་བཟུངོ་པའ་ིགྲངོས་བསྡིོམས་ཆོིགེ་ཁྲི་ིསུམ་སྟེོངོ་

ཙམ་ལོངོས་པ་བྱུངོ་། བ་ཕྱུགེས་སུམ་ཁྲི་ིལས་མངོ་བ་ཙམ་འཁྱིེར། ལྕགེས་ར་ིཅོན་གྱི་ི

གྲོངོ་ཁྱིེར་བརྒྱ་དངོ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་བོད་འབངོས་སུ་བཅུགེ ད་ེཐེོས་ནས་རྒྱལ་པ་ོཨརྫུ་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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ནའ་ིདགྲ་ཟླ་ཀཱ་མ་རཱུ་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོཀུ་མཱ་ར་ཞོསེ་བྱ་བ་མགུ་ནས། རྟ་ཕྱུགེས་དངོ་དངོསོ་

ཆོས་ཤནི་ཏུ་མངོ་པ་ོབདོ་ལ་བརྫངོས། 

ཡའོུ་ཧོེའ་ིལ་ོདངོ་པ་ོ༡༡༩༣ལ། གེངོོ་ནས་སྲིངོོ་བཙན་ལ་མགེ་པའ་ིཆོ་ོལ་ོདངོ་། 

ད་ེནས་མཚི་ོསྔོོན་གྱི་ིརྒྱལ་པོའ་ིགེ་ོས་ཕུལ།(ཡུལ་གེཞོན་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོརྣམས་ལ་རྒྱའ་ིཆོ་ོ

ལ་ོཕུལ་ནས། རིམ་གྱིིས་དབངོ་དུ་འཇུགེ་པ་འད་ིགེནའ་དུས་རྒྱའ་ིསྲིིད་ཐེབས་ཡིན་

པར་གྲགེས།)ད་ེདུས་སྲིོངོ་བཙན་གྱིསི། རྒྱ་དཔནོ་ཆོན་སུན་བརྒྱུད་ནས་གེོངོ་དུ་ཡ་ིགེ་ེ

བཏེངོ་བར། གེནམ་གྱི་ིསྲིས་ཁྲི་ིལ་གེསར་དུ་བཞུགེས་པ་ལགེས། གེལ་ཏེ་ེགེོངོ་མའ་ི

ཆོབ་འབངོས་ངོ་ོལོགེ་པ་བྱུངོ་ན། ཁ་ོབོས་དམགེ་དྲེངོས་ཏེ་ེགྲོགེས་ཏེན་བྱས་པས་ཆོོགེ 

འདིར་གེསརེ་གྱི་ིཡ་ོབྱད་རྣམ་གྲངོས་བཅོ་ོལྔ་གེོངོ་མའ་ིམདུན་དུ་ཕུལ། བྱ་བའ།ོ །

དེའ་ིརྗེེས་སུ་གེོངོ་མ་གེསར་པས་བཙན་པ་ོལ་རྒྱལ་པོའ་ིཆོ་ོལ་ོཕུལ་ཞོིངོ་། རྒྱ་

ལུགེས་ཀྱི་ིསྟེནོ་ཆོནེ་བཏེེགེས། བདོ་ཀྱི་ིཞུས་ངོརོ། དར་གྱི་ིའབུ་ དངོ་། ཤལེ་དངོ་། ཆོངོ་

དངོ་། རངོ་འཐེགེ་བཟི་ོམ་ིརྣམས་བདོ་ལ་བཏེངོ་། ཆོ་ིཀའོུའ་ིལ་ོདངོ་པ་ོ༡༡༩༤ལ། སྲིངོོ་

བཙན་སྐུ་འདས། གེངོོ་མའ་ིཕེ་ོཉི་བདོ་དུ་སེམས་གེས་ོལ་བཏེངོ་ཞོིངོ་། གེདུངོ་ལ་མཆོདོ་

འབུལ་བྱས། སྲིངོོ་བཙན་ལ་སྲིས་མདེ་པས། ཚི་བ་ོཞོགིེ་ཁྲི་ིལ་འཁདོ། ད་ེན་ཆུངོ་སྟེབས་

རྒྱལ་སྲིདི་ཀྱི་ིབྱ་བ་རྣམས་མགེར་སྟེོངོ་བཙན་གྱིསི་བསྐྱངོས་ས།ོ །(ཞོསེ་པའ།ོ)

[དཀྱུས] ད་ེལ་ཚི་བ་ོའད་ིསྲིས་མངོ་སྲིོངོ་མངོ་བཙན་སྔོར་ནས་གྲོངོས་པ་དེའ་ི

སྲིས་ཡིན་ཅོེས་རྒྱལ་རབས་ཡོངོས་གྲགེས་རྣམས་སུ་བྱུངོ་། སྤྱིིར་སྲིོངོ་བཙན་ལ་སྐུའ་ི

གེཉིནེ་ཚིན་དུ་གྱུར་པ་ན།ི སྐུ་སྲིིངོ་སརྦ་མ་ཀར་བྱ་བ་དངོ་། 

ཡངོ་ཤོགེ་དྲེིལ་ཀ་པའ་ིདབུ་ཤོགེ་རལ་བ་དེའ་ིཐེད་ན། སྲིོངོ་བཙན་གྱི་ིགེཅུངོ་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

བཙན་སྲིོངོ་དངོ་སྐུ་མཆོདེ་གེཉིིས་མ་འཆོམ་པའ་ིམཐེར། བཙན་སྲིོངོ་གེཉིལ་གྱི་ིཡུལ་དུ་

བཞུགེས་སུ་བཅུགེ་ཅོེས་བྲེིས་འདུགེ་པས། གེཅུངོ་བཙན་སྲིོངོ་བྱ་བ་ཞོིགེ་ཀྱིངོ་འདུགེ་

པ། ད་ེདགེ་གེ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱིངོ་རྩེད་བཅོད་པར་བྱའ།ོ །

ད་ེལྟར་ཀོངོ་ཇི་ོབྱོན་པའ་ིལ་ོདངོ་། སྲིོངོ་བཙན་འདས་པའ་ིལ་ོགེཉིིས་ན་ིརིམ་པ་

བཞོིན། ལྕགེས་གླེངོ་དངོ་ལྕགེས་ཁྱིི་ཡིན་པར་ལོ་རྒྱུས་ཐེམས་ཅོད་ཁ་མཐུན་ཞོིངོ་། 

གེོངོ་འོགེ་གེི་རྒྱལ་རབས་འདི་གེཉིིས་ཀྱིངོ་མཐུན་པས། དོགེས་དཔྱོད་ཅོི་ཡངོ་མ་

དགེསོ། 

འོན་ཀྱིངོ་འཁྲུངོས་པའི་ལོ་ནི་གླེངོ་ཡིན་པར་ལོ་རྒྱུས་མངོ་པོར་བཤད་ཀྱིངོ་། 

གླེངོ་དའེ་ིདབངོ་ཐེངོ་དངོ་། ད་ེལ་ོསྐརོ་གེངོ་གེ་ིཡནི་པ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་མ་ིམཐུན། 

ལྔ་པ་ཆོེན་པ་ོདངོ་འགེོས་ན་ིས་གླེངོ་དུ་བཞོེད། བུ་སྟེོན་སོགེས་ཀྱིིས་མ་ེགླེངོ་དུ་

གེསུངོས། ལྷགེ་པར་འགེོས་ཀྱིིས་གླེངོ་ད་ེདྲུགེ་ཅུ་སྐོར་སྔོ་མའ་ིས་གླེངོ་དུ་བྱས་ནས། 

སྲིངོོ་བཙན་དགུངོ་ལ་ོབརྒྱད་ཅུ་རྩེ་གེཉིིས་བཞུགེས་པར་གེསུངོས། 

སྤྱིིར་བོད་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་རྙིིངོ་པའ་ིརིགེས་ལ། གླེངོ་སྟེགེ་སོགེས་ཀྱི་ིལ་ོཙམ་ལས། 

ལ་ོཁམས་བཤད་པ་ཡ་ེམེད་པས། རབ་བྱུངོ་དངོ་པ་ོཡན་ཆོད་ཀྱི་ིལ་ོཚིིགེས་རྣམས་

གེཏེན་ལ་འབེབས་ཚི།ེ ལ་ོརྒྱུས་ཤིན་ཏུ་མངོ་པ་ོབསྡུར་ནས་དཔྱད་དགེོས་པས། ཡངོ་

དགེ་པར་ན་ིའགེསོ་ལ་ོལྟ་བུའ་ིམཁས་པ་མ་གེཏེོགེས་སུས་ཀྱིངོ་མ་ིནུས། 

འོན་ཀྱིངོ་འགེོས་ཀྱི་ིབཞོེད་པ་ལ་ཡངོ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ལོངོ་བས་གླེངོ་མཇུགེ་གེ་ི

ཚུལ་དུ་བྱས་ན་མ་ིརུངོ་བ་ཡངོ་ར་ེགེཉིིས་ཡོད་དམ་སྙམ། དེས་ན་འགེོས་ཀྱི་ིབཞོེད་པ་

གེསལ་བར་བཤད་ན་འད་ིཡིན་ཏེེ། ད་ེཡངོ་ཀོའུ་ཙུངོ་གེིས་ས་སྟེགེ་ལ་ཁྲི་ིབཟུངོ་དུས་
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སྲིོངོ་བཙན་དགུངོ་ལ་ོལྔ་བཅུ་ལ་ཕེེབས། ཀོའུ་ཙུངོ་ལ་ོདགུ་བསྡིད། ད་ེནས་ཐེ་ེཙུངོ་ཁྲི་ི

ལ་འཁོད་དུས་སྲིོངོ་བཙན་ངོ་དགུ་ལ་ཕེེབས། ཐེ་ེཙུངོ་གེ་ིལ་ོདགུ་པ་ནས་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ི

འབྲེེལ་བྱུངོ་། ད་ེནས་ལྕགེས་གླེངོ་ལ་ཀོངོ་ཇི་ོབགེ་མར་བརྫངོས། ད་ེདུས་སྲིོངོ་བཙན་

དོན་གེཉིིས་ལ་ཕེེབས། ད་ེནས་ད་དུངོ་ལ་ོདྲུགེ་འགེོར་བ་བདེན་ན། སྲིོངོ་བཙན་དོན་

དགུ་ལ་ཕེེབས་ཚིེ་ཀོངོ་ཇི་ོདངོ་བཤོས། བཙན་པ་ོགྲོངོས་ནས་ཀོངོ་ཇི་ོབོད་དུ་ལ་ོས་ོ

གེཅོིགེ་བཞུགེས་པ་བསྡིོམས་པས་ཀོངོ་ཇི་ོབོད་དུ་ལ་ོཞོེ་གེཉིིས་བཞུགེས་པ་སོགེས་

ཡནི་ཏེ།ེ དབེ་སྔོནོ་རངོ་ལ་ཞོབི་ཏུ་གེཟིགིེས་པར་འཚིལ། 

ད་ེལ་སྲིོངོ་བཙན་འདས་པའ་ིལ་ོན་ིའགེོས་རངོ་ཉིིད་ཀྱིངོ་རྒྱའ་ིལ་ོརྒྱུས་ལ་བརྟེན་

པར་གེསལ་མོད། འཁྲུངོས་ལ་ོད་ེརྒྱུ་མཚིན་ཅོ་ིའདྲེ་ཞོིགེ་ལ་བརྟེན་པ་ནམ་ཡངོ་གེསལ་

བར་མ་གེསུངོས། ཡོངོས་སུ་གྲགེས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་རྣམས་ན། སྲིོངོ་བཙན་དགུངོ་ལ་ོ

བཅུ་གེསུམ་པར་ཁྲི་ིལ་བཞུགེས་ནས་རྒྱ་བཟིའ་བསུ་བའ་ིགྲོས་མཛད་ཅོེས་བཤད་པ་

འད་ིབདེན་ན། འགེོས་ཀྱི་ིབཞོེད་པའ་ིལྕགེས་གླེངོ་དེའ་ིསྐབས། ཀོངོ་ཇི་ོབགྲེས་མ་ོལ་ོ

དྲུགེ་ཅུ་ལྷགེ་བཞོེས་པ་ཞོིགེ་བགེ་མར་འབྱོན་དགེོས། དེས་ན་འགེོས་ཀྱིིས་གེདོན་མ་ིཟི་

བར་ལ་ོདྲུགེ་ཅུ་སྐོར་སྔོ་མའ་ིས་གླེངོ་དངོ་། ཕྱི་ིམའ་ིས་གླེངོ་ནོར་བར་ཟིད་ད།ེ རྩེ་བ་འད་ི

ནས་ནོར་བའི་དབངོ་གེིས། དར་མས་ཆོོས་སྣུབས་པའི་ལྕགེས་བྱ་ནས་ལོ་དུ་སོངོ་

བརྩེིས་པ་ན་ཡངོ་། རེས་དྲུགེ་ཅུ་སྐོར་གེཅོིགེ་ལྷགེ །རེས་དྲུགེ་ཅུ་སྐོར་གེཅོིགེ་ཆོད་པ་

གེཉིསི་དབེ་སྔོནོ་གྱི་ིམགེ་ོམཇུགེ་ཀུན་ཏུ་ཡདོ་པ། ཞོིབ་ཏུ་རྩེསི་དངོ་ཤསེ། 

སྤྱིིར་སྲིོངོ་བཙན་བརྒྱད་ཅུ་ལྷགེ་བཞུགེས་ཟིེར་མཁན་རྣམས་ཀྱིིས། རྒྱལ་པ་ོ

དགུངོ་ལ་ོདོན་དགུའ་ིསྐབས་རྒྱ་བཟིའ་བགེ་མར་བཞོེས་ས་ོབྱ་བ་འད་ིའཛུམ་བགེ་ཅུངོ་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

ཟིད་དངོ་བཅོས་ཁས་ལནེ་དགེསོ་པ་བཟླགོེ་ཏུ་མདེ་ལ། ཁངོོ་རྣམས་བརྒྱད་ཅུ་བཞུགེས་

ཟིརེ་བ་ད་ེཡངོ་། དནོ་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་ིལུངོ་བསྟེན་ཞོིགེ་ལ་བརྟནེ་པ་ཙམ་ཡནི་ལ། རྒྱུད་ཚིིགེ་

དའེ་ིདནོ་ཡངོ་ཆོསེ་གེཞོན་ཞོིགེ་ཡནི་མོད་ཀྱི།ི སྐབས་སུ་མ་བབས་པས་འདརི་མ་སྤྲོསོ་

ས།ོ ། 

དེས་ན་ཀུན་མཁྱིེན་བུའི་བཞོེད་པ་བཞོིན་བྱས་ཏེེ། སྲིོངོ་བཙན་མེ་གླེངོ་ལ་

འཁྲུངོས། ས་གླེངོ་ད་ེཁྲི་ིལ་ཕེབེས་པའ་ིལརོ་བྱས། ལྷགེ་མའ་ིལ་ོཚིིགེས་རྣམས་རྒྱའ་ིལ་ོ

རྒྱུས་སོར་བཞོགེ་བྱས་ནས། ད་ེཐེམས་ཅོད་དྲུགེ་ཅུ་སྐོར་གེཅོིགེ་གེ་ིནངོ་དུ་རྐྱེངོ་རྩེིས་

སུ་བྱས་ན་རྒྱུ་མཚིན་ཤནི་ཏུ་ཆོ་ེསྙམ་ཞོིངོ་། ད་ེལྟར་བྱས་ཚི།ེ 

སངོས་རྒྱས་མྱོ་ངོན་ལས་འདས་ནས་ལ་ོཆོིགེ་སྟེོངོ་བརྒྱ་དངོ་ར་ེགེཅོིགེ་པའ་ིམ་ེ

གླེངོ་ལ་སྲིངོོ་བཙན་འཁྲུངོས། རངོ་ལ་ོབཅུ་གེསུམ་བཞོསེ་ཚི་ེཁྲི་ིཕེབེས། བརྒྱད་བཞོེས་

ཚི་ེརྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིའབྲེལེ་ཐེགོེ་མར་བྱུངོ་། ཉིརེ་ལྔ་བཞོསེ་ཚི་ེཀོངོ་ཇི་ོབགེ་མར་བྱནི། 

དེས་ན་དེབ་སྔོོན་དུ་བོད་རྣམས་ལོ་ངོོ་བརྒྱད་ཙམ་དུ་རྒྱ་ལ་འཐེབ་མོ་བྱས་

གེསུངོས་པ་ཡངོ་། སྲིོངོ་བཙན་གྱི་ིབཅོ་ོབརྒྱད་ནས། ཉིེར་ལྔའ་ིབར་གྱི་ིལ་ོའད་ིརྣམས་

ཡནི་པར་སམེས། ད་ེནས་རངོ་ལ་ོས་ོབཞོ་ིཔ་ལྕགེས་ཁྱི་ིལ་གྲངོོས། དའེ་ིཤུལ་དུ་ཀངོོ་ཇི་ོ

ལ་ོས་ོགེཅོིགེ་བཞུགེས་ནས། འདུས་སྲིོངོ་མངོ་པ་ོརྗེེའ་ིཁྲི་ིལ་ོབཞོ་ིཔ་ལྕགེས་འབྲུགེ་ལ་

འདས། དེས་ན་འོགེ་ཏུ་བཀོད་པའ་ིརྒྱལ་རབས་[ཀ]པ་ལས། མངོ་སྲིོངོ་གེ་ིཁྲི་ིལ་ོཉིེར་

དྲུགེ་ཚིར་ནས། རྒྱལ་པ་ོའདུས་སྲིོངོ་གེ་ིཁྲི་ིལ་ོབདུན་གྱི་ིབར་དུ་བརྩེིས་པའ་ིལུགེ་གེ་ིལ་ོ

ལ། བཙན་མ་ོམུན་ཅོངོ་ཀོངོ་ཇིོའ་ིམདངོས་བཏེངོ་། ཞོེས་བྲེིས་པ་ཡངོ་ཀོངོ་ཇི་ོགྲོངོས་

ནས་ལ་ོགེསུམ་ན་མདངོ་མཆོོད་བཏེངོ་བར་འདུགེ །འད་ིལྟར་བྱས་ཚི་ེབོན་གྱི་ིབྱམས་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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མ་བྱ་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་སུ་ཡངོ་། སྲིངོོ་བཙན་བནོ་ལ་སྡིངོ་བས་དགུངོ་ལ་ོཡངོ་ས་ོདྲུགེ་ལས་

མ་ཐུབ་ཅོེས་བྲེིས་པ་ད་ེཡངོ་། གྲོངོས་ནས་ལ་ོགེཉིིས་ཙམ་གེསངོ་རྒྱ་བྱས་ཚུལ་རྒྱལ་

རབས་ཀ་པར་གེསལ་བ་ད་ེདངོ་འགྲགིེ་འདུགེ་པས། སྐྱསེ་བུ་མངོ་དུ་སྨྲ་བ་ལ། །བདེན་

པའ་ིདནོ་གེཅོགིེ་མདེ་པ་མནི། །གེསུངོས་པ་ལྟར་སྣངོ་ངོ་ོ། །

ལར་བརྒྱད་ཅུར་བཞུགེས་དངོ་། ས་ོབཞོ་ིལས་ལྷགེ་མ་བཞུགེས་པ་དངོ་། ཡབ་

ཡུམ་གེསུམ་མཉིམ་དུ་གྲོངོས་པ་དངོ་ཡངོ་ཚིད་པའ་ིབསྙུན་གྱིིས་རིམ་ཅོན་དུ་འདས་པ་

དངོ་། ཀོངོ་ཇི་ོཤུལ་དུ་ཡུན་རིངོ་བཞུགེས་པ་སོགེས་མ་ིའདྲེ་བ་འད་ིཀུན། སྤྲུལ་པའ་ི

རྒྱལ་པའོ་ིརྣམ་པར་ཐེར་པ་གེཅོིགེ་ཉིདི། བླ་ོགྲསོ་རྩེངིོ་ཞོབི་ཀྱི་ིགེདུལ་བྱ་ས་ོསོའ་ིདནོ་མ་ི

འདྲེ་བར་སྣངོ་བ་ཙམ་ཡིན་ལ། རྣམ་པ་གེཅོིགེ་ཏུ་ན། རྒྱལ་པ་ོཡུབ་ཡུམ་སྤྲུལ་པའི་

སེམས་དཔར་སྙིངོ་ནས་ཡིད་ཆོེས་པ་དགེ་ལ་ནི། སངོས་རྒྱས་ཕེར་ཟིད། ས་ཐེོབ་

འཕེགེས་པ་གེཅོིགེ་གེིས་ཀྱིངོ་། དུས་གེཅོིགེ་ལ་མཛད་པ་མ་ིའདྲེ་བ་གེསུམ་དུ་མ་ཟིད། 

མ་ིའདྲེ་བ་བརྒྱ་ཕྲགེ་སྟེོན་པ་ལ་ཡངོ་། འགེལ་བ་ཅུངོ་ཟིད་ཀྱིངོ་འོངོས་པའ་ིདོན་མེད་ལ། 

དེ་མིན་སེམས་ཀྱིི་གེཏེིངོ་ན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་མཛད་པ་ལ་འཇིིགེ་རྟེན་གྱིི་ཚིད་ཐེིགེ་

འདེབས་པའ་ིབགེ་ཆོགེས་ཤིན་ཏུ་འཐུགེ་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ནི། གེཅོིགེ་འདོད་ན་གེཞོན་

འདོད་དགེོས་པ་འོས་མེད་ལགེས་པས། རངོ་རངོ་གེིས་ཇི་ིལྟར་མོས་པ་བཞོིན་བྱ་བར་

ཟིད་ད།ོ །

ད་ེལྟར་ཞོིབ་མོའ་ིལ་ོཚིིགེས་ན་ིགེོངོ་དུ་སྨོོས་པ་ད་ེཡིན་ལ། རགེས་པའ་ིདུས་

བསྒྲིིགེས་ན། བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོསྲིོངོ་བཙན་སྒོམ་པ་ོདངོ་། རྒྱ་གེར་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཤཱིིཧོཪྵྵ་

དངོ་། སློོབ་དཔོན་ཆོེན་པ་ོཕྱིོགེས་ཀྱི་ིགླེངོ་པ་ོདངོ་། ནགེ་མོའ་ིའཁོལ་དངོ་། དབྱུགེ་པ་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

ཅོན་དངོ་། ཐེངོ་གུར་གྱི་ིགེོངོ་མ་ཐེ་ེཙུངོ་དངོ་། ཏེ་ཟིིགེ་གེ་ིགེོངོ་མ་ཡིཥྚིིགེེརྡོ་རྣམས་དུས་

མཉིམ་ཞོིངོ་། ཁ་ཆོེ་རྣམས་ཀྱིི་སྟེོན་པ་སྦྲངོ་རྩེིའི་བློ་གྲོས་ཀྱིངོ་འདི་དགེ་དངོ་དུས་

མཚུངོས་ས།ོ །(སྟེནོ་པ་འད་ིལ་ཁ་ཆོའེ་ིརངོ་སྐད་དུ་མ་ོཧོ་མ་ཏེ་ཞོསེ་འབདོ་པ་རྒྱ་སྐད་དུ་

ཟུར་ཆོགེ་ནས་མ་ངྷུ་མ་ཏེ་ིཞོེས་བྲེིས་པ་ད་ེསྦྲངོ་རྩེིའ་ིབླ་ོགྲོས་ཞོེས་བསྒྱུར་བར་འདུགེ)

དགུངོ་ལ་ོབཅུ་གེསུམ་པར་ཁྲི་ིལ་ཕེེབས་ཚིེ། དབུས་གེཙངོ་གེཉིིས་ཙམ་གྱི་ིབདགེ་པ་ོ

ཡིན་པ་ལ། ལ་ོཉུངོ་ངུ་ད་ེཙམ་ཞོིགེ་གེ་ིཡུན་ལ། ཞོངོ་ཞུངོ་། བལ་ཡུལ། རྒྱ་གེར་བྱངོ་

ནས་བཟུངོ་སྟེ།ེ ཤར་དུ་རྒྱའ་ིཟིོངོ་ཅོ་ོལ་ཐུགེ་གེ་ིབར་དབངོ་དུ་བསྡུས་པ་ཅོངོ་སྲིིད་དམ་

སྙམ་དུ་ཡངོ་བསམ་པར་མ་ིབྱ་སྟེེ། གེནའ་དུས་ཀྱི་ིགྷ་ིརིགེ་གེ་ིདཔའ་བོར་གྲགེས་པ། 

དམགེ་དཔནོ་ཨ་ེལེགེ་ཟིན་ཊར་གྱིསི་ཀྱིངོ་། ཏེ་ཟིིགེ ཨར་བྷོ།ི རྒྱ་གེར་སོགེས་ཀྱི་ིས་ད་ེ

སྙེད་བཟུངོ་སྟེེ། སློར་རངོ་ཡུལ་དུ་འཁོར་ནས་ཤ་ིབ་ན། ད་དུངོ་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགེཉིིས་

ལས་མ་ལོན་ཟིེར་ན། དྲེགེ་པ་ོརྟ་མཆོགོེ་རོལ་པ་མ་ིགེཟུགེས་ཀྱི་ིགེ་ོཁྲིབ་གྱིོན་པའ་ིརྒྱལ་

པ་ོའད་ིལྟ་བུ་ན་ིལྟ་ཅོ་ིསྨོསོ་པའ་ིཕྱིརི་ར།ོ །

དེས་ན་རྒྱལ་པ་ོའདིའ་ིརྣམ་པར་རྒྱལ་བའ་ིདཔལ་ནི། བསམ་ན་ངོེས་པར་ངོ་ོ

མཚིར་བའ་ིགེནས་ཡིན་ཏེེ། སྤྱིིར་ཁྲི་ིསྲིོངོ་ལྟ་བུ་མངོའ་ཐེངོ་འད་ིདུས་ལས་རྒྱ་ཆོ་ེཡངོ་

གེདུངོ་རྒྱུད་གེོངོ་མ་རྣམས་ཀྱིིས་དབངོ་བའི་ཆོབ་སྲིིད་ཆོེན་པོ་སྔོར་ཡོད་ཀྱིི་སྟེེངོ་དུ། 

དཔུངོ་སྟེོབས་ལྷགེ་པར་དར་བ་ཙམ་ཡིན་ལ། རྒྱལ་པོ་འདི་ནི་ཐེོགེ་མར་ཡུལ་ཕྲན་

འགེའ་ཞོིགེ་གེ་ིབདགེ་པ་ོཙམ་དུ་བཞུགེས་པ་ལས། ཡུན་ཐུངོ་ངུ་ད་ེཙམ་ཞོིགེ་གེ་ིརིངོ་

ལ། ལ་ེབར་ཁྲི་ིཕྲགེ་དུ་མས་འཁྱུད་པའ་ིསའ་ིཁྱིནོ་ལ་མངོའ་མཛད་པའ་ིཕྱིརི་ར།ོ །

ཐེེ་ཙུངོ་ནི་ཐེངོ་གུར་གྱིི་གེོངོ་མའི་ཁྲིོད་ན་སྟེོབས་ཤུགེས་ཀྱིི་གྲགེས་སྙན་ཅོན་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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ཡིན་མོད་ཀྱིི། ད་ེཡངོ་དོན་ལ་བོད་ཀྱི་ིདཔུངོ་གེ་ིརྔོམས་ཟིིལ་མ་བཟིོད་པའ་ིཁར། སྔོར་

སྲིས་མ་ོམ་ིསྟེེར་བའ་ིཁ་ཆོད་བྱས་པ་ལ་བརྩེིས་ཏེེ། ར་ེཞོིགེ་འཐེབ་པའ་ིཁུལ་དུ་བྱས་

ཤངིོ་། བདོ་དམགེ་ལ་ཉིམ་ཉིསེ་པ་ཅུངོ་ཟིད་བྱུངོ་བའ་ིམཇུགེ་ཏུ། ཀངོོ་ཇི་ོཡངོ་ད་ེམ་ཐེགེ་

གེནངོ་བ་ཡནི་ན་ོཞོསེ་མཁས་པ་འགེའ་ཞོགིེ་གེསི་ཟིརེ་ཏེ།ེ ཤནི་ཏུ་བདནེ་པར་འཁུམས་

ཤིངོ་། ཐེ་ེཙུངོ་ནས་བཟུངོ་རྒྱའ་ིམཁར་མིགེ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་བོད་ཀྱི་ིལགེ་ཏུ་ཤོར་ཞོེས་

ཟིརེ་ར།ོ ། 

གེཡ་ོམདེ་སྙིངོ་རྗེའེ་ིདབངོ་ཕྱུགེ་སྤྱིན་རས་གེཟིིགེས། །

ཡུད་ཙམ་ཁྲིསོ་པའ་ིསྤྱིན་གྱི་ིསྡིངོ་མིགེ་གེསི། །

གེསརེ་འབྲུགེ་སྡིརེ་ལྔའ་ིཁྲི་ིལ་འགྱིིངོས་པ་ཡ།ི །

མཐུ་ལྡིན་གེནམ་གྱི་ིབུ་ཡངོ་འདར་བར་བྱས། །

ཞོསེ་བྱ་བ་ན་ིརྒྱལ་པ་ོསྲིོངོ་བཙན་སྒོམ་པོའ་ིསྐབས་ས།ོ །

༈  སྲིོངོ་བཙན་གྱིི་རྗེེས་སུ། བཙན་པོ་མངོ་སྲིོངོ་མངོ་བཙན་བོད་ཀྱིི་ཁྲིི་ལ་

བཞུགེས་པ་ཡིན་ཅོིངོ་། མངོ་སྲིོངོ་འད་ིསྔོར་བཤད་པ་ལྟར་སྲིོངོ་བཙན་གྱི་ིསྐུའ་ིཚི་བ་ོ

ཡིན། འད་ིཁྲི་ིལ་འཁོད་དུས་སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བས། དོན་ལ་བློན་ཆོེན་པ་ོམགེར་སྟེོངོ་

བཙན་གྱིིས་སྲིིད་ཀྱིི་གེཉིེར་ཁ་ཐེམས་ཅོད་བཟུངོ་སྟེེ་ཁྲིི་ལོ་བཅོོ་ལྔའི་བར་ཆོབ་སྲིིད་

བསྐྱངོས། 

འདའི་ིཁྲི་ིལ་ོལྔ་པའ་ིཤངིོ་སྟེགེ་ལ་ོནས་བཟུངོ་འདུན་མ་བསྡུས་བྱ་བའ་ིསྒྲིསོ་བྱུངོ་

ཞོིངོ་། ད་ེཡངོ་རྗེ་ེབློན་ཐེམས་ཅོད་འཛོམས་ཏེ་ེལ་ོར་ེབཞོིན་གྱི་ིཆོབ་སྲིིད་སྐོར་ལ་བཀའ་
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མོལ་གེནངོ་བའ་ིཚིགོེས་འདུ་ཆོེན་པ་ོར་ེཡོད་པར་སྣངོ་ལ། ཁྲི་ིལ་ོཉིེར་གེསུམ་པའ་ིདུས་

ནས་དབྱར་འདུན་དངོ་དགུན་འདུན་གྱི་ིཚིོགེས་འདུ་གེཉིིས་དངོ་། ཡངོ་མད་ོསྨོད་ཀྱི་ི

འདུན་མ་བྱ་བའི་ཚིོགེས་འདུ་ཞོིགེ་མདོ་སྨོད་རངོ་དུ་ཚིོགེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་སོགེས་ཀྱིངོ་

འགོེ་གེ་ིསྒྲིསོ་ལ་གེསལ་ལ།ོ །

[ཀ]གེོངོ་དུ་དྲེངོས་པའ་ིའཕྲོས། (སངོས་རྒྱས་འདས་རྗེེས་ཀྱི་ི༡༡༩༤ལྕགེས་

ཕེ།ོ)ཁྱིིའ་ིལ་ོལ་བབས་ཏེེ། བཙན་པ་ོམྱོེས་ཁྲི་ིསྲིོངོ་བཙན་གྱི་ིསྤུར་ཕྱིིངོ་བའ་ིརིངོ་ཁངོ་ན་

མཁྱུད་ཅོིངོ་བཞུགེས་ཏེེ། བཙན་པ་ོདབོན་ཁྲི་ིམངོ་བཙན་མེར་ཀ་ེན་བཞུགེས་པར་ལ་ོ

གེཅོིགེ (སངོས་རྒྱས་འདས་རྗེེས་ཀྱིི་༡༡༩༥ལྕགེས་མོ།)ཕེགེ་གེི་ལོ་ལ་བབས་ཏེེ། 

བཙན་པ་ེཉིནེ་ཀར་ན་བཞུགེས་ཤངིོ་། ཕྱིངིོ་བར་བཙན་ཕེ་ོམྱོསེ་ཁྲི་ིསྲིངོོ་བཙན་གྱི་ིམདངོ་

བཏེངོ་བར་ལོ་གེཅོིགེ (སངོས་རྒྱས་འདས་རྗེེས་ཀྱིི་༡༡༩༦ཆུ་ཕེོ་) བྱི་བའི་ལོ་ལ་

བབས་ཏེ།ེ བཙན་པ་ོ(མངོ་སྲིོངོ་མངོ་བཙན་ཕེ་ོབྲེངོ་།)ཉིནེ་ཀར་ན་བཞུགེས་ཤངིོ་། བླནོ་

ཆོེན་(མགེར་)སྟེོངོ་བཙན་གྱིིས། གླེ་ོབ་ོདངོ་རྩེངོ་རྒྱའ་(འབངོས་སུ་)བཀུགེ་པར་ལ་ོ

གེཅོིགེ(འདས་རྗེེས་ཀྱི་ི༡༡༩༧པ་ཆུ་མ་ོགླེངོ་གེ་ིལ་ོལ་བབས་ཏེེ)བཙན་པ་ོཉིེན་ཀར་ན་

བཞུགེས་ཤངིོ་བླནོ་ཆོནེ་སྟེངོོ་བཙན་གྱིསི། གེཡུགེ་ཏུ་གེནགེ་ལངིོས་(ཏེ་ེཤ་ཁྲིལ་ཆོནེ་པ་ོ

)བཏེབ། ངོ་རྒྱལ་མངོ་པ་ོརྗེེས་ཞོིངོ་གེ་ིཕྱིིངོ་རིལ་(ཏེ་ེཡུལ་མིའ་ིས་ོནམ་གྱི་ིགེཉིེར་ཁ་)

བགྱིིས། ར་སངོ་རྗེ་ེབློན་རིས་སྟེགེ་རྒྱ་དངོ་ཞོིངོ་གེ་ིཚིོངོ་ཆོེན་སྦྱར། (འད་ིན་ིསྟེགེ་རྒྱ་བྱ་

བའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅོགིེ་དངོ་བདོ་གེཉིསི་ཚིངོོ་འབྲེལེ་བྱས་སམ་སྙམ།)

ཞོངོ་ཞུངོ་ཡུལ་གྱིི་མངོན་(སྟེེ་རྫོངོ་དཔོན་)དུ་སྦུགེ་གྱིིམ་བཙན་རྨངོ་ཆུངོ་

བཅུགེ(པ་སྟེ་ེབསྐོས། རྨངོ་ཆུངོ་འད་ིསྔོར་སྲིོངོ་བཙན་གྱི་ིསྐབས་བངོ་ཆོེན་དུ་བྱས་ཏེ་ེ



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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ཞོངོ་ཞུངོ་ཡུལ་དུ་བཏེངོ་བ་ད་ེཡིན་ནམ་སྙམ།)མད་ོསྨོད་དུ། ཀ་མ་ཁྲི་ིབཟིངོ་བྱ་ེམདའ། 

ཐེོངོ་མྱོིས་བཀུམ་སྟེེ་ཤ་གེཉིེརད་བ་(སྟེེ་དགྲ་ཤ་གླེན་)པར་ལོ་གེཅོིགེ(འདས་རྗེེས་ཀྱིི་

༡༡༩༨ཤིངོ་ཕེོ)སྟེགེ་གེ་ིལ་ོལ་བབས་ཏེེ། བཙན་ཕེ་ོམེར་ཀ་ེནའ་བཞུགེས་ཤིངོ་། བློན་

སྟེོངོ་བཙན་གྱིིས་(ཡུལ་)མོངོ་ཕུ་སྲིས་འཛོད་དུའ་(འདུན་མ་)བསྡུས་ཏེེ། རྒོད་གེཡུངོ་

(སྟེ་ེཕེ་ོརྒོད་དངོ་ཕེལ་བའ་ིཁྱིད་པར་)དབྱ་ེཞོིངོ་། མཁ་ོཤམ་(སྟེ་ེགྲབས་ཤོམ་)ཆོེན་པ་ོ

བགྱི་ིབའ་ིརྩེསི་མགེ་ོབགྱིསི་པར་ལ་ོགེཅོིགེ །(འདས་རྗེསེ་ཀྱིི༡༡༩༩ཤིངོ་མོ)ཡསོ་བུའ་ི

ལོ་ལ་བབས་ཏེེ། བཙན་པོ་མེར་ཁེ་ན་བཞུགེས་ཤིངོ་། བློན་ཆོེན་སྟེོངོ་བཙན་གྱིིས་

(ཡུལ)འགེོར་ཏེིངོ་བཀའ་ཁྲིིམས་ཀྱིི་ཡི་གེེ་བྲེིས་པར་ལོ་གེཅོིགེ །(འདས་རྗེེས་

ཀྱིི༡༢༠༠མ་ེཕེོ)འབྲུགེ་གེ་ིལ་ོལ་བབས་ཏེེ། བཙན་པ་ོམེར་ཀ་ེན་བཞུགེས་ཤིངོ་། བློན་

ཆོནེ་སྟེངོོ་བཙན་གྱིསི་གེཙངོ་གེ་ིཡུལ་མར་དུ་ཤ་ལངིོས་(ཏེ་ེཤ་ཁྲིལ)ཆོནེ་པ་བཏེབ་པར་

ལ་ོགེཅོིགེ (འདས་རྗེེས་ཀྱིི༡༢༠༡མ་ེམོ)སྦྲུལ་གྱི་ིལ་ོལ། བཙན་པ་ོམེར་ཀ་ེན་བཞུགེས་

ཤིངོ་། བློན་ཆོེན་སྟེོངོ་བཙན། དབྱར་སྙིངོ་དྲུངོ་གེ་ིགེཡ་ོཐེལ་བ་གེོངོ་ན་མཆོིས་པར་ལ་ོ

གེཅོིགེ (འདས་རྗེེས་ཀྱི་ི༡༢༠༢ས་ཕེོ)རྟའ་ིལ་ོལ་བཙན་པ་ོམེར་ཀ་ེན་བཞུགེས་ཤིངོ་། 

བློན་ཆོེན་སྟེོངོ་བཙན་དབྱར་སྙིངོ་དྲུངོ་གེ་ིསྣ་རིངོས་ན་མཆོིས་པར་ལ་ོགེཅོིགེ །(ལ་ོའད་ི

མགེར་སྟེོངོ་བཙན་རྒྱ་ནགེ་ཏུ་སློེབས་པའི་ལོ་ཡིན་པ་རྒྱལ་རབས[ངོ]པར་གེསལ་

བས། སྙིངོ་དྲུངོ་བྱ་བའ་ིཡུལ་ད་ེཡངོ་མད་ོསྨོད་ཀྱི་ིཡུལ་ཞོིགེ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ལ། མཚི་ོ

སྔོོན་ལྷ་ོངོོས་སུ་བློན་པ་ོགེསེར་ཆོེན་བྱ་བའ་ིར་ིཡོད་པ་དེར་མགེར་ཡུན་རིངོ་བཞུགེས་

ཚུལ་ཨ་མད་ོརྣམས་ལ་ངོགེ་སྒྲིསོ་ཀྱིངོ་སྣངོ་། 

དེས་ན་ལ་ོརྗེེས་མར་རྒྱ་ནགེ་ནས་སློར་འཁོར་ཏེ་ེའ་ཞོ་ཡུལ་དུ་ཕེེབས་པ་ཡིན་
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ནམ་སྙམ)(འདས་རྗེསེ་ཀྱི་ི༡༢༠༣ས་མ)ོལུགེ་གེ་ིལ་ོལ་བབས་ཏེ།ེ བཙན་པ་ོསྦྲགེས་ཀྱི་ི

ཤར་ན་བཞུགེས་ཤངིོ་། བླནོ་ཆོནེ་སྟེངོོ་བཙན་འ་ཞོ་ཡུལ་ན་མཆོསི་ཏེ།ེ ངོ་རྒྱལ་མངོ་པ་ོ

རྗེེས། མཆོ་ེནགེ་སྟེོངོ་རུར། རྒྱ་སེའུ་དེན་སངོ་དངོ་། ནོལ་ཐེབས(ཏེེགེཡུལ་ཐེབས)

བགྱིསི་ཏེ།ེ ངོ་རྒྱལ་ཀྱིངོ་གུམ་ཞོངིོ་བརྒྱད་ཁྲི་ིསྟེངོོ་ལ་རྡུགེས་པར་ལ་ོགེཅོགིེ (ཨ་མད་ོརྡོ་ོ

བིས་བྱ་བའི་ཡུལ་དུ་སྟེོངོ་རུའི་མཚིོ་ནགེ་ཏུ་གྲགེས་པ་ཡོད་པས་ཡུལ་དེ་ཕྱིོགེས་སུ་

དམགེ་འཐེབ་པར་མངོནོ། རྒྱ་དམགེ་ཁྲི་ིཕྲགེ་བརྒྱད་ཀྱིསི་བདོ་དམགེ་ཆོགིེ་སྟེངོོ་མ་ཐུབ་

པར་ཐེབས་རྡུགེ་པ་བྱ་བའ་ིདནོ་ན)ོ

(འདས་རྗེེས་ཀྱིི༡༢༠༤ལྕགེས་ཕེོ)སྤྲོེའུའ་ིལ་ོལ། བཙན་པ་ོམལ་དྲེོའ་ིསྐ་ེབྱ་ེན་

བཞུགེས་ཤིངོ་། བློན་ཆོེན་སྟེོངོ་བཙན་འ་ཞོ་ཡུལ་ན་མཆོིས་པར་ལོ་གེཅོིགེ 

(༡༢༠༥ལྕགེས་མོ)བྱ་གེགེ་གེ་ིལ་ོལ། བཙན་པ་ོམེར་ཀ་ེན་བཞུགེས་ཤིངོ་། བློན་ཆོེན་

སྟེོངོ་བཙན་འ་ཞོ་ཡུལ་ན་མཆོིས་པར་ལ་ོགེཅོིགེ(༡༢༠༦ཆུ་ཕེོ)ཁྱིིའ་ིལ་ོལ། བཙན་པ་ོ

རྐོངོོ་གེཡུགེ་ཏུ་འགེརོད་མཛད་ཅོིངོ་། བླནོ་ཆོནེ་སྟེངོོ་བཙན་གྱིསི། དུ་གུལ་དུ་ཞོངོ་ཞུངོ་

གེི་འཁོས་(ཏེེ་གེཉིེར་ཁ)གྱིིས་པར་ལོ་གེཅོིགེ་(ལོ་འདི་མགེར་གྱིིས་གྲུ་གུ་ལ་དམགེ་

རྒྱབ་པའ་ིལ་ོཡིན་པས་དུ་གུལ་བྱ་བ་ཡངོ་གྲུ་གུ་ལ་ཟིེར་རམ་སྙམ) (༡༢༠༧ཆུ་མོ)

ཕེགེ་གེ་ིལ་ོལ། བཙན་པ་ོསྣམ་སྟེོངོ་ན་བཞུགེས་ཤངིོ་། བློན་ཆོེན་སྟེོངོ་བཙན་འ་ཞོ་ཡུལ་

ན་མཆོསི་པར་ལ་ོགེཅོགིེ(༡༢༠༨ཤངིོ་ཕེ)ོབྱ་ིབའ་ིལ་ོལ་བཙན་པ་ོབྱངོ་རལོ་དུ་བཤགེེས་

ཤངིོ་། བླནོ་ཆོནེ་སྟེངོོ་བཙན་འ་ཞོ་ཡུལ་ན་མཆོསི་པར་ལ་ོགེཅོིགེ 

(༡༢༠༩ཤིངོ་མོ)གླེངོ་གེ་ིལ་ོལ། བཙན་པ་ོཟྲིིངོ་གེ་ིལྡུ་ནགེ་ན་བཞུགེས་ཤིངོ་། 

བླནོ་ཆོནེ་སྟེོངོ་བཙན་འ་ཞོ་ཡུལ་ན་མཆོསི་པར་ལ་ོགེཅོིགེ (༡༢༡༠མ་ེཕེ)ོསྟེགེ་གེ་ིལ་ོལ་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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བབས་ཏེ།ེ བཙན་པ་ོཟྲིངིོ་གེ་ིལྡུ་ནགེ་སློད་མ་ན་བཞུགེས་ཤངིོ་། བླནོ་ཆོནེ་སྟེོངོ་བཙན་འ་

ཞོ་ཡུལ་ནས་སློར་འཁོརད་ཏེ་ེ(ཡུལ)ཟྲིིངོ་མདར། ཐེོངོ་མྱོིགེ (འབྲེས་ཀྱི་ིནད་ཚི)བྱུངོ་

བར་ལ་ོགེཅོིགེ (༡༢༡༡མ་ེམ)ོཡསོ་བུའ་ིལ་ོལ་བཙན་པ་ོའརོ་མངོ་དུ་གེཤེགེས་ཏེ།ེ བླནོ་

ཆོེན་སྟེོངོ་བཙན་རིས་པུར་གུམ་པར་ལ་ོགེཅོིགེ་(ལ་ོའདིར་མགེར་གྲོངོས་པ་ཡིན་ཞོིངོ་། 

དེ་ཡངོ་དེབ་ཐེེར་དམར་པ་ོདངོ་སྔོོན་པོར་རྒྱའི་རྒྱལ་རབས་དྲེངོས་པ་ལས། མགེར་

གྱིིས་གྲོགེས་བྱས་ནས་ལ་ོབཅོ་ོལྔ་རྒྱལ་སྲིིད་བསྐྱངོས་ཞོེས་བྱུངོ་ལ། འདིར་ཡངོ་བྱ་ིབ་

ནས་སྟེགེ་གེ་ིབར་གྱི་ིལ་ོབཅོ་ོལྔ་ལ་མགེར་གྱི་ིབྱ་བ་རྣམས་བྲེསི་ནས། ལ་ོདའེ་ིརྗེསེ་མར་

མགེར་གྲོངོས་ཞོསེ་བྲེསི་པ་རྣམས་གུངོ་འགྲིགེས་པར་སྣངོ་།)

(༡༢༡༢ས་ཕེོ)འབྲུགེ་གེ་ིལ་ོལ་བཙན་པ་ོསྒྲིགེས་ཀྱི་ིཤར་ན་བཞུགེས་ཤིངོ་། དྲེ་ི

མ་ཁལོ་དུ་དགྲ་བཞོ་ི(སྟེ་ེདམགེ་སྒོར)བརྩེིགེས་པར་ལ་ོགེཅོིགེ (༡༢༡༣ས་མ)ོསྦྲུལ་གྱི་ི

ལ་ོལ་བཙན་པ་ོཟྲིོངོ་གེ་ིལྡུ་ནགེ་ན་བཞུགེས་ཤིངོ་། འ་ཞོ་མངོ་པ་ོཕྱིགེ་བཙལ་ཏེ་ེགེཏེེའུ་

བསྡུས་པར་(ཏེ་ེའབངོས་སུ་སྡིདོ་པའ་ིགེན་རྒྱ་ཕུལ་བར)ལ་ོགེཅོགིེ་(༡༢༡༤ལྕགེས་ཕེ)ོ

རྟའ་ིལ་ོལ། བཙན་པ་ོའ་ོདངོ་ན་བཞུགེས་ཤིངོ་། ཇི་ིམ་ཁོལ་དུ་རྒྱ་མངོ་པ་ོབཏུངོས་པར་

(སྟེ་ེབསད་པར)ལ་ོགེཅོིགེ་(འདའི་ིའ་ོདངོ་བྱ་བ་ལྷ་ས་ལ་ཟིརེ་བར་མངོནོ། 

དེབ་སྔོོན་དུ་མངོ་སྲིོངོ་གེ་ིཁྲི་ིལ་ོཉིེར་གེཅོིགེ་པ་རྟའ་ིལ་ོལ་བོད་དམགེ་གེིས་ཐེངོ་

གེ་ིརྒྱལ་ཁམས་རྒྱབ། ཡུ་གུར་གྱི་ིཡུལ་ཐུད་བླངོས་བྱ་བའ་ིལ་ོའད་ིཡིན་པར་འདུགེ)

(༡༢༡༥ལྕགེས་མོ)ལུགེ་གེི་ལ་ོལ་བབས་ཏེེ། བཙན་པ་ོདབྱརད་ལྟམ་གྱིི་ར་སྔོོན་ན་

བཞུགེས་ཏེ།ེ དགུན་ཉི་ིམངོས་ཚིལ་དུ་གེཤེགེས་ཤངིོ་། བཙན་མ་ོསྙ་མ་ོསྟེེངོ་(ཡུལ)སྙ་

ཤུར། སྤུངོས་རྒྱ་རྒྱུགེ་ལ་བགེ་མར་གེཤེགེས་པར་ལོ་གེཅོིགེ (འདི་རྒྱལ་པོའ་ིསྐུ་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

མཆོེད་ཅོིགེ་ཡིན་པར་སྣངོ)(༡༢༡༦ཆུ་ཕེོ)སྤྲོེའུའ་ིལ་ོལ་བབས་ཏེེ། བཙན་པ་ོདབྱརད་

ཤངོས་ཀྱི་ིསུམ་ཆུ་བ་ོན་བཞུགེས་ཤངིོ་། དགུན་ན་བ་གླེིངོ་དུ་གེཤགེེས་ཏེ།ེ ནད་འབྲུམ་

བུས་བསྙེངོས་པར་(ཏེ་ེསྙུངོས་པར)ལ་ོགེཅོིགེ (ཡོས་ལ་ོལ་མགེར་གྲོངོས་ནས། སྤྲོེལ་

ལོའ་ིབར་གྱི་ིལ་ོདྲུགེ་པ་ོའད་ིལ། མགེར་གྱི་ིཚི་བ་ོཞོངོ་བློན་པྲ་མ་ོདངོ་། འབངོས་ཀྱི་ི

དཔྱའ་གེཅོོད་མཁན། དབའ་སུམ་སྣངོ་གེིས་བྱས། དེ་ནས་མགེར་སྙན་བློ་ཆོེན་དུ་

བསྐསོ་པ་ཤགོེ་དྲེལི་གེ་པར་གེསལ)

(༡༢༡༧ཆུ་མོ)བྱ་གེགེ་གེི་ལོ་ལ་བཙན་པོ་དབྱར་སྟེོད། ཕེོ་དམ་མདོ་ན་

བཞུགེས་ཤངིོ་། དབྱར་སྨོད་སུམ་ཅུ་པརོ་སྤེསོ་ཏེ།ེ འདུན་མ་(སྟེ་ེདབྱར་གྱི་ིཚིགོེས་འདུ)

འདངོོ་ཀའ་ིན་ེཙ་ོལུངོ་དུ་(མགེར་གྱི་ིབུ་ཆོ་ེབ)མགེར་བཙན་སྙ་ལྡིམོ་བུ་དངོ་། (བུ་འབྲེངིོ་

པ)ོཁྲི་ིའབྲེིངོ་བཙན་བྲེདོ་གེཉིསི་ཀྱིསི་བསྡུས་ཏེ།ེ འབྲེོགེ་མཁསོ་ཆོནེ་པ་ོབགྱིིས། དགུན་

(བཙན་པོ)ཕེ་ོབྲེངོ་ཤངོས་ཀྱི་ིརབ་ཀ་ཚིལ་དུ་གེཤེགེས་ཤིངོ་། (དགུན་གྱིི)འདུན་མ་

དུངོས་དུངོས་ཀྱིི་སྟེགེ་ཚིལ་དུ་བསྡུས་ཏེེ། མུན་མིགེ་རྐོངོ་ཏེོན་བགྱིིས། ཕེ་ལོས་

(འབངོས་སུ)བཀུགེ་པར་ལ་ོགེཅོིགེ 

(༡༢༡༨ཤིངོ་ཕེོ)ཁྱིིའ་ིལ་ོལ་བབས་ཏེ།ེ བཙན་པ་ོདབྱར་ཟྲིིངོ་ན་བཞུགེས་ཤིངོ་། 

ལྕོགེ་ལ་(ངོོ)ལོགེ་པ་དངོ་། དགུན་ཚིངོ་བངོ་སྣར་གེཤེགེས་ཏེེ། འདུན་མ་གླེགེ་གེ་ིཔུ་

ཆུངོ་དུ་འདུས་ཏེ།ེ ཞུགེས་ལངོོ་དམར་པ་ོརྩེསི་པར་ལ་ོགེཅོགིེ (ཞུགེས་ལངོོས་དམར་པ་ོ

བྱ་བ་དམགེ་རུ་ཞོིགེ་གེ་ིམིངོ་ཡནི་ནམ་སྙམ) (༡༢༡༩ཤིངོ་མོ)ཕེགེ་གེ་ིལ་ོལ་བབས་ཏེ།ེ 

དཔྱིད་ཞོ་ེཤིངོ་དུ་གེཤེགེས་ཏེེ། བཙན་མ་ོཁྲི་ིམ་ལོད་ཀྱིིས། སྟེོན་མ་ོཆོེན་མ་ོགེསོལད། 

(འད་ིལ་ཕྱི་ིཁྲི་ིམ་ལདོ་ཅོསེ་འབྱུངོ་བས། སྲིངོོ་བཙན་གྱི་ིབཙུན་མ།ོ ཁྲི་ིབཙུན་ཡནི་སྲིདི་
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དམ་དཔྱད་ལ། རྒྱལ་མ་ོའད་ིདབངོ་ཤུགེས་ཆོནེ་པ་ོབྱུངོ་ཡདོ་ཚིདོ་འདུགེ)

འབོན་ངོ་རྒྱལ་ཁྲི་ིཟུངོ་གེིས། གེསེར་ཟིངོས་ཆོེན་པ་ོགེསོལ་པ་དངོ་། དབྱརད་

བལ་པ་ོན་བཞུགེས་ཤངིོ་། བླནོ་བཙན་སྙས། ཤམིས་ཀྱི་ིགུ་རན་དུ་ཞོངོ་ཞུངོ་གེ་ིམཁསོ་

བགྱིིས་ཏེེ། གྲུ་གུ་ཡུལ་དུ་ལྟངོ་ཡོར་མཆོིས། དགུན་བཙན་པོ་འོན་གྱིི་སྣ་བོ་ནར་

བཞུགེས་པར་ལ་ོགེཅོིགེ 

(༡༢༢༠མ་ེཕེོ)བྱ་ིབའ་ིལ་ོལ་བབས་ཏེེ། དབྱརད་བཙན་པ་ོསྤྲོགེས་ཀྱི་ིཤར་ན་

བཞུགེས་ཤིངོ་། དགུན་ཚིངོ་བངོ་སྣ་ནས་ཁྲི་ིམངོ་སློོན་(ཏེ་ེམངོ་སྲིོངོ་མངོ་བཙན)དགུངོ་

དུ་གེཤེགེས། བཙན་ཕེ་ོསྲིས་ཁྲི་ིའདུས་སྲིོངོ་། སྒོེགེས་ཀྱི་ིལྷ་ལུངོ་དུ་བལྟམ་(པ་སྟེ་ེསྐུ་

འཁྲུངོས) བློན་བཙན་སྙས་གྲུ་གུ་ཡུལ་དུ(དམགེ)དྲེངོས་ཏེེ། ལྡུམ་བུ་ཁྲི་ིབཤོས་ཁྲིོམ་

འཚིལ་པར་ལ་ོགེཅོིགེ 

(༡༢༢༡མ་ེམོ)གླེངོ་གེ་ིལ་ོལ། བཙན་པ་ོཡབ་ཀྱི་ིསྤུར(ཏེ་ེསྐུ་གེདུངོ)བ་ལམ་ན་

མཁྱུད་ཅོིངོ(སྟེ་ེསྦིས་ཤིངོ)བཞུགེས་ཏེེ། རྒྱ་ེཤིན་ཁུ་བུལ་བུ་དངོ་། ལྕོགེ་ལ་རིངོ་ཙུགེ་

སྐརོ་གེཉིསི། གླེ་ོབ་རངིོས་ཏེ།ེ ཞོངོ་ཞུངོ་ངོ་ོལགོེ་ཅོངིོ་། བཙན་པ་ོཁྲི་ིའདུས་སྲིངོོ་ཉིནེ་ཀར་

ན་བཞུགེས་པར་ལ་ོགེཅོིགེ (༡༢༢༢ས་ཕེོ)སྟེགེ་གེ་ིལ་ོལ་བབས་ཏེ།ེ བཙན་པ་ོཡབ་ཀྱི་ི

རིངོ(སྟེ་ེསྐུ་གེདུངོ)བ་ལམ་མཁྱུད་ཅོིངོ(སྟེ་ེསྦིས་ཤིངོ)བཞུགེས་ཏེ་ེདགུན་སྟེོད་འདུན་མ་

གླེིགེ་རྒྱུ་བྱེར་འདུས། དགུན་སྨོད་མངོན་དུ་འདུས་ཏེ།ེ ར་སངོ་རྗེ་ེསྤུངོས་རྒྱ་ེརྒྱུགེ་དངོ་། 

ཁུ་ཁྲིི་སྙ་དགྲུ་ཟུངོ་ལ་བཀྱིོན་ཕེབས་ཏེེ། བཙན་པོ་ཉིེན་ཀར་ན་བཞུགེས་ཤིངོ་

ཡབ(གྲོངོས་པའ་ིགེསངོ)བཏེོལ་བར་ལ་ོགེཅོིགེ 

(༡༢༢༣ས་མ)ོཡསོ་ཀྱི་ིལ་ོལ། བཙན་པ་ོཉིེན་ཀར་ན་བཞུགེས་ཤངིོ་། (ཕེ་ོབྲེངོ)
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

ཕྱིངིོ་བར་བཙན་པ་ོཡབ་ཀྱི་ིམདངོ(སྡི་ེགེདུངོ་མཆོདོ)བཏེངོ་བར་ལ་ོགེཅོིགེ

[དཀྱུས]འདིར་རྒྱལ་རབས་ཕེན་ཚུན་ར་འཕྲོད་ལུགེས་ངོ་ོམཚིར་བ་འད་ིལྟར་

སྣངོ་སྟེེ། ད་ེཡངོ་མངོ་སྲིོངོ་འད་ིདོན་ལ་མ་ེབྱིའ་ིལ་ོལ་སྐུ་འདས་པ་ཡིན་མོད། དེབ་སྔོོན་

དུ་རྒྱའ་ིརྒྱལ་རབས་དྲེངོས་པར་ས་མ་ོཡསོ་ལ་འདས་ཞོསེ་བཤད། 

རྒྱལ་རབས་[ཀ]པ་འདིར་གླེངོ་དངོ་སྟེགེ་གེ་ིལ་ོལ་ཡབ་ཀྱི་ིསྐུ་གེདུངོ་སྦིས་ནས་

བཞོགེ་ཅོེས་བཤད། དེས་ན་ལ་ོགེསུམ་གྱི་ིརིངོ་ལ་བཙན་པ་ོགྲོངོས་པ་གེསངོ་རྒྱ་བྱས་

ནས་བཞོགེ་སྟེ།ེ ས་མ་ོཡསོ་ཀྱི་ིལརོ་གེདུངོ་མཆོདོ་བཏེངོ་ནས་བཙན་པ་ོའདས་ས་ོཞོསེ་

ཀུན་ལ་གེ་ོབར་བྱས་པས། རྒྱ་ནགེ་ཏུ་ལ་ོད་ེརངོ་ལ་བཙན་པ་ོགྲོངོས་པ་ལ་ཆོ་བཞོགེ་

ནས། རྒྱའ་ིརྒྱལ་རབས་སུ་ཡངོ་། མངོ་སྲིོངོ་ས་མ་ོཡོས་ལ་འདས་ཞོེས་ཐེ་ོབཀོད་པར་

གེསལ་ལ།ོ །

གེསངོ་རྒྱ་བྱེད་དགེོས་པའི་རྒྱུ་མཚིན་ཡངོ་། མངོ་སྲིོངོ་གྲོངོས་པའི་ལོ་ནར་

བཞུགེས་པར་ལ་ོགེཅོིགེ (༡༢༢༠མ་ེཕེོ)བྱ་ིབའ་ིལ་ོལ་བབས་ཏེེ། དབྱརད་བཙན་པ་ོ

སྤྲོགེས་ཀྱི་ིཤར་ན་བཞུགེས་ཤིངོ་། དགུན་ཚིངོ་བངོ་སྣ་ནས་ཁྲི་ིམངོ་སློོན་(ཏེ་ེམངོ་སྲིོངོ་

མངོ་བཙན)དགུངོ་དུ་གེཤགེེས། བཙན་ཕེ་ོསྲིས་ཁྲི་ིའདུས་སྲིོངོ་། སྒོགེེས་ཀྱི་ིལྷ་ལུངོ་དུ་

བལྟམ་(པ་སྟེ་ེསྐུ་འཁྲུངོས) བླནོ་བཙན་སྙས་གྲུ་གུ་ཡུལ་དུ(དམགེ)དྲེངོས་ཏེ།ེ ལྡུམ་བུ་

ཁྲི་ིབཤསོ་ཁྲིམོ་འཚིལ་པར་ལ་ོགེཅོགིེ 

(༡༢༢༡མ་ེམོ)གླེངོ་གེ་ིལ་ོལ། བཙན་པ་ོཡབ་ཀྱི་ིསྤུར(ཏེ་ེསྐུ་གེདུངོ)བ་ལམ་ན་

མཁྱུད་ཅོིངོ(སྟེ་ེསྦིས་ཤིངོ)བཞུགེས་ཏེེ། རྒྱ་ེཤིན་ཁུ་བུལ་བུ་དངོ་། ལྕོགེ་ལ་རིངོ་ཙུགེ་

སྐརོ་གེཉིསི། གླེ་ོབ་རངིོས་ཏེ།ེ ཞོངོ་ཞུངོ་ངོ་ོལགོེ་ཅོངིོ་། བཙན་པ་ོཁྲི་ིའདུས་སྲིངོོ་ཉིནེ་ཀར་
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ན་བཞུགེས་པར་ལ་ོགེཅོིགེ (༡༢༢༢ས་ཕེོ)སྟེགེ་གེ་ིལ་ོལ་བབས་ཏེ།ེ བཙན་པ་ོཡབ་ཀྱི་ི

རིངོ(སྟེ་ེསྐུ་གེདུངོ)བ་ལམ་མཁྱུད་ཅོིངོ(སྟེ་ེསྦིས་ཤིངོ)བཞུགེས་ཏེ་ེདགུན་སྟེོད་འདུན་མ་

གླེིགེ་རྒྱུ་བྱེར་འདུས། དགུན་སྨོད་མངོན་དུ་འདུས་ཏེ།ེ ར་སངོ་རྗེ་ེསྤུངོས་རྒྱ་ེརྒྱུགེ་དངོ་། 

ཁུ་ཁྲིི་སྙ་དགྲུ་ཟུངོ་ལ་བཀྱིོན་ཕེབས་ཏེེ། བཙན་པོ་ཉིེན་ཀར་ན་བཞུགེས་ཤིངོ་

ཡབ(གྲོངོས་པའ་ིགེསངོ)བཏེོལ་བར་ལ་ོགེཅོིགེ 

(༡༢༢༣ས་མ)ོཡསོ་ཀྱི་ིལ་ོལ། བཙན་པ་ོཉིེན་ཀར་ན་བཞུགེས་ཤངིོ་། (ཕེ་ོབྲེངོ)

ཕྱིངིོ་བར་བཙན་པ་ོཡབ་ཀྱི་ིམདངོ(སྡི་ེགེདུངོ་མཆོདོ)བཏེངོ་བར་ལ་ོགེཅོིགེ

[དཀྱུས]འདིར་རྒྱལ་རབས་ཕེན་ཚུན་ར་འཕྲོད་ལུགེས་ངོ་ོམཚིར་བ་འད་ིལྟར་

སྣངོ་སྟེེ། ད་ེཡངོ་མངོ་སྲིོངོ་འད་ིདོན་ལ་མ་ེབྱིའ་ིལ་ོལ་སྐུ་འདས་པ་ཡིན་མོད། དེབ་སྔོོན་

དུ་རྒྱའ་ིརྒྱལ་རབས་དྲེངོས་པར་ས་མ་ོཡསོ་ལ་འདས་ཞོསེ་བཤད། 

རྒྱལ་རབས་[ཀ]པ་འདིར་གླེངོ་དངོ་སྟེགེ་གེ་ིལ་ོལ་ཡབ་ཀྱི་ིསྐུ་གེདུངོ་སྦིས་ནས་

བཞོགེ་ཅོེས་བཤད། དེས་ན་ལ་ོགེསུམ་གྱི་ིརིངོ་ལ་བཙན་པ་ོགྲོངོས་པ་གེསངོ་རྒྱ་བྱས་

ནས་བཞོགེ་སྟེ།ེ ས་མ་ོཡསོ་ཀྱི་ིལརོ་གེདུངོ་མཆོདོ་བཏེངོ་ནས་བཙན་པ་ོའདས་ས་ོཞོསེ་

ཀུན་ལ་གེ་ོབར་བྱས་པས། རྒྱ་ནགེ་ཏུ་ལ་ོད་ེརངོ་ལ་བཙན་པ་ོགྲོངོས་པ་ལ་ཆོ་བཞོགེ་

ནས། རྒྱའ་ིརྒྱལ་རབས་སུ་ཡངོ་། མངོ་སྲིོངོ་ས་མ་ོཡོས་ལ་འདས་ཞོེས་ཐེ་ོབཀོད་པར་

གེསལ་ལ།ོ །

གེསངོ་རྒྱ་བྱེད་དགེོས་པའ་ིརྒྱུ་མཚིན་ཡངོ་། མངོ་སྲིོངོ་གྲོངོས་པའ་ིལ་ོད་ེརངོ་

ལ། འདུས་སྲིོངོ་སྐུ་འཁྲུངོས་པས། ལ་ོགེསུམ་ཙམ་མ་ལོན་པར་རྒྱལ་སར་འགེོད་མ་ི

ནུས་སྙམ་པས་ཡིན་ངོེས། ལོ་ཚིིགེས་གེཞོན་རྣམས་ཀྱིངོ་རྒྱལ་རབས་[ངོ]པ་དངོ་
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བསྡུར་ནས་ཞོབི་ཏུ་དཔྱད་པར་འཚིལ། 

དེ་ལྟར་རྒྱའི་རྒྱལ་རབས་སུ་བོད་ཀྱིི་བཙན་པོ་རྣམས་ཁྲིི་ལ་འཁོད་པ་དངོ་། 

འདས་པའ་ིལ་ོབྲེིས་པ་ཕེལ་ཆོེར་ཞོིགེ་རྒྱ་ནགེ་ཏུ་གེནས་ཚུལ་དེ་འབྱོར་བ་ན། བྲེིས་

པར་གེསལ་བས་ཞོབི་ཏུ་ཤསེ་པར་བྱ་ལ། བཙན་པ་ོམངོ་སྲིངོོ་རངོ་ལ་ོབཅུ་གེསུམ་པར་

ཁྲི་ིལ་འཁོད་ཅོེས་དེབ་སྔོོན་དུ་བྲེིས་པ་ད་ེཡངོ་རྒྱའ་ིརྒྱལ་རབས་ལ་བརྟེན་པར་གེསལ་

མདོ། 

གེལ་ཏེེ་མངོ་སྲིོངོ་འདི་སྲིོངོ་བཙན་གྱིི་སྲིས་ཀྱིི་སྲིས་ཡིན་པ་བདེན་ན་ཁྲིི་ལ་

བཞུགེས་དུས་དགུངོ་ལ་ོབཅུ་གེསུམ་ལོན་སྟེངོས་མེད་པས། འད་ིཡངོ་སྔོར་བཤད་པ་

ལྟར་འདས་རྗེེས་ཀྱི་ི༡༢༠༢པ་ས་ཕེ་ོརྟའ་ིལ་ོལ་མགེར་རྒྱ་ཡུལ་དུ་སློེབས་ཚི།ེ བཙན་པ་ོ

དགུངོ་ལ་ོབཅུ་གེསུམ་ལནོ་ཚུལ་དངོ་། ཁྲི་ིལ་བཞུགེས་ཡདོ་ཚུལ་སོགེས་རྒྱ་ནགེ་པས་

གེསར་དུ་ཐེོས་པ་ལ་བརྟེན། ལ་ོབཅུ་གེསུམ་ལོན་ཚི་ེཁྲི་ིལ་བཞུགེས་ཞོེས་རྒྱའ་ིརྒྱལ་

རབས་སུ་བྲེིས་པར་གེདོན་མ་ིཟི་ལ། འགེོས་ཀྱིིས་ད་ེཀུན་དབྱ་ེབསལ་མ་མཛད་པར་

རངོ་ལ་ོབཞོ་ིབཅུ་རྩེ་གེཉིསི་པ་ས་མ་ོཡསོ་ལ་གྲོངོས་སགོེས་གེསུངོས་པར་སྣངོ་། 

དེས་ན་མངོ་སྲིོངོ་རངོ་ལོ་བཞོི་བའི་སྐབས་ཁྲིི་ལ་འཁོད་ནས་དགུངོ་ལོ་ཉིེར་

བདུན་པ་མ་ེབྱིའ་ིལ་ོལ་འདས་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེེ། གེཟུར་གེནས་དགེ་གེིས་དཔྱད་

པར་འཚིལ། 

ཤགོེ་དྲེལི། [ཁ]པར་མངོ་སྲིོངོ་མངོ་བཙན་གྱི་ིསྐརོ་མ་བྱུངོ་བས། འདིར་[ངོ]པ་

ལས་ དྲེངོས་ན། [ངོ]སྲིོངོ་བཙན་གྱི་ིརྗེེས་སུ། མཚིན་མ་ིགེསལ་བའ་ིབཙན་པ་ོཞོིགེ་

བདོ་ཀྱི་ིཁྲི་ིལ་བཞུགེས། 



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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ཞོན་ཙིངོ་གེ་ིལ་ོགེསུམ་པ། (སངོས་རྒྱས་འདས་རྗེེས་༡༢༠༢)ལ་མགེར་སྟེོངོ་

བཙན་སློར་ཡངོ་རྒྱ་ནགེ་ཏུ་སློེབས། གེོངོ་མ་ལ་གེསེར་གེཞོོངོ་ཆོེན་པོ་ཞོིགེ་ཕུལ། 

བཙན་པ་ོགེསར་པའ་ིབཙུན་མོར། ཀོངོ་ཇི་ོཞོིགེ་ཀྱིངོ་གེནངོ་བར་ཞུས། ད་ེནས་ལ་ོལྔ་

སོངོ་བ་ན། གྲུ་གུ་རྣམས་རྒྱ་ལ་ཤོར་བ་མགེར་གྱིིས་ཐེོས་ཏེེ། དམགེ་བཟིངོ་པ་ོརྣམས་

འཁྲིིད་ནས་གྲུ་གུའ་ིཐེོགེ་ཏུ་སོངོ་། དེའ་ིཚི་ེགྲུ་གུའ་ིདཔོན་བྱ་བ་བོད་ཀྱི་ིཕྱིོགེས་སུ་བྲེོས་

ཏེེ། རངོ་ཡུལ་གྱི་ིནངོ་རྣམས་ཐེམས་ཅོད་སྦྲན། དེར་བོད་དངོ་གྲུ་གུ་གེཉིིས་ཀ་གེཡུལ་

བཀྱིེས། ཕྱིོགེས་གེཉིིས་ཀ་ནས་གེོངོ་དུ་ཡི་གེེ་ཕུལ་ཏེེ། གྲོགེས་དན་བྱེད་པར་ཞུས་

ཀྱིངོ་། གེོངོ་ནས་སུའ་ིཕྱིོགེས་ཀྱིངོ་མ་གེནངོ་། མཐེར་བོད་དམགེ་གེིས་གྲུ་གུ་ཕེམ་སྟེེ། 

གྲུ་གུའ་ིརྒྱལ་པ་ོམུ་ཡུན་ན་ོཧོ་ེཔ་ོདངོ་། རྒྱལ་མ་ོཝ་ཾཕཱ་གེཉིསི་འཁརོ་དངོ་བཅོས་པ། རངོ་

ཡུལ་བརོ་ཏེ་ེལན་ཇི་ོཕྱིོགེས་སུ་བྲེསོ། 

བོད་དམགེ་གེིས་གྲུ་གུའ་ིརྒྱལ་པོའ་ིརྗེེས་སྙེགེས་པ་འགེོགེ་པའ་ིཆོེད་དུ། གེོངོ་

ནས་དམགེ་དཔོན་འཛེན་ཞོེན་ཐེ་ེདངོ་། ཐུའུ་གུ་ཙེངོ་ཡུན་གེཉིིས། ལན་ཇི་ོདངོ་། ཧྲིན་

ཇིོར་བཏེངོ་། པུ་ྀ� �ྀན་ཁན་ལ་དམགེ་དཔོན་ཆོེན་པོའ་ིལས་ཀ་བསྩལ། དེའ་ིརྗེེས་སུ་

བོད་ཀྱི་ིབློན་ཆོེན་འཇིིན་འཇིིན་བྱ་བ་གྲུ་གུའ་ིམགེ་ོལ་ནགེ་བསྐྱེད་པའ་ིཆོེད་དུ་སློེབས་

ཀྱིངོ་། གེངོོ་ནས་མཇིལ་འཕྲད་ཀྱིངོ་མ་གེནངོ་བར། བླནོ་པ་ོལ་བཀའ་བཀྱིནོ་པས། ཁངོོ་

རངོ་སློར་ལོགེ་དགེོས་པ་བྱུངོ་། དེའ་ིའོགེ་ཏུ་སློར་ཡངོ་བོད་ཀྱི་ིཕེ་ོཉི་ཞོིགེ་བཏེངོ་སྟེེ། གྲུ་

གུ་དངོ་བདོ་གེཉིསི་འདུམ་བྱདེ་དགེསོ་ན། རྒྱ་ནགེ་གེ་ིཞོིངོ་ཆོནེ་ཆོ་ེཤུའ་ིབྱ་བ་ད་ེབདོ་ལ་

སྤྲོདོ་དགེསོ་ཚུལ་གེངོོ་མ་ལ་ཞུས་ཀྱིངོ་། གེངོོ་ནས་གེསན་དུ་མ་བཞོདེ། 

ད་ེདུས་ཙ་ན་བོད་ཀྱི་ིབློན་ཆོེན་མགེར་སྟེོངོ་བཙན་ད་ེགྲོངོས། མགེར་འད་ིཡ་ིགེ་ེ
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མ་ིཤསེ་ཀྱིངོ་། རངོ་བཞོིན་གྱིསི་བླ་ོརྣ་ོཞོིངོ་། ངོངོ་ཚུལ་བརྟན་ལ། དམགེ་ཐེབས་མཁས། 

བདོ་དུ་ཁོངོ་ལ་མཐེངོོ་ཆོ་ེཞོངིོ་། ཁངོོ་ལ་བརྟེན་ནས་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་སྟེབོས་ཤུགེས་

ཆོརེ་སོངོ་བ་ཡནི། ཁངོོ་པ་རྒྱའ་ིཕེ་ོབྲེངོ་དུ་ཡངོ་སློབེས་ཏེ།ེ ཐེ་ེཙུངོ་གེ་ིསྐབས། གེངོོ་ནས་

ནུབ་ཕྱིོགེས་ཀྱི་ིསྐུ་སྲུངོ་དམགེ་དཔོན་བྱ་བའ་ིགེ་ོགེནས་ཀྱིངོ་སྩལ། (ཚིལ་བའ་ིདེབ་

དམར་དུ་དྲེངོས་པར། ཡཱངོ་ཡིའུ་ཡུའི་ཐེ་མི་ཚུན་ཀུན་བྱ་བའི་གེོ་གེནས་མགེར་ལ་

གེནངོ་ཞོེས་བྲེིས།)གེོངོ་མ་ཡངོ་ཁོས་སྨྲས་པའ་ིགེཏེམ་རྣམས་ལ་ཐུགེས་ཤིན་ཏུ་མཉིེས་

པ་ཡནི། 

གེོངོ་མའི་ཚི་མོ་ཞོིགེ་ཀྱིངོ་ཆུངོ་མར་གེནངོ་།མགེར་ལ་བུ་བཞོི་སྟེེ། མགེར་

བཙན་སྙ་ལྡིམོ་བུ། (ལནོ་ཙནི་ལནི།)མགེར་ཁྲི་ིའབྲེིངོ་བཙན་བྲེདོ། (ལོན་ཙན་སུ།)བླནོ་

ཟི་ིམད་ོཡ།ེ བློན་འབལ་ལོན་རྣམས་ལས། བཙན་སྙ་ལྡིོམ་བུས་ཕེའ་ིགེ་ོས་བཟུངོ་། བུ་

གེཞོན་གེསུམ་དམགེ་དཔོན་དུ་བྱས་ཏེེ། ལ་ོདེ་རངོ་ལ་རྒྱའི་ས་མཚིམས་སུ་དམགེ་

དྲེངོས། 

འཇིངོ་གེི་རིགེས་ཀྱིི་ཞོིངོ་ཆོེན་བཅུ་གེཉིིས་བཅོོམ། གེོངོ་མའི་མདུན་གྲོས་པ་

རྣམས་ནས། གྲུ་གུ་རྣམས་ལན་ཇིོའ་ིལྷ་ོསྒོ་ོཕྱིོགེས་སུ་འཇིོགེ་རྩེིས་བྱས། གེོངོ་མ་རངོ་

ཉིདི་ནས་ཐེོགེ་མར་བདོ་ལ་གེཡུལ་འགྱིདེ་པར་དགེོངོས་ཏེ།ེ བླནོ་ཛན་ཅོ་ོདངོ་། ཡན་མ་ོ

འབེན། དམགེ་དཔོན་ཅོི་བྷོི་ཧོེ་ལི་རྣམས་མདུན་དུ་བོས་ཏེེ་བཀའ་གྲོས་མཛད་པར། 

ཡན་མ་ོའབེན་གྱིིས་གེོངོ་མ་ལ། ད་ལྟ་རངོ་ཡུལ་དུ་མུ་གེ་ེཆོ་ེབས། དམགེ་བྱེད་པ་མ་ི

འོངོ་བྱ་བ་ཞུས། ཅོ་ིབྷོ་ིཧོ་ེལ་ིན་རེ། བོད་རྣམས་ནུབ་ཕྱིོགེས་ཀྱི་ིས་ཐེགེ་རིངོ་པ་ོན་སྡིོད་

ཅོིངོ་། རངོ་རེའ་ིདམགེ་གེིས་དེར་སློེབས་ཚི་ེཁོངོ་རྣམས་ར་ིལ་འབྲེོས་པར་ངོེས། ར་ིལ་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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རྗེེས་དེད་པས་རྗེེས་མ་ིཟིིན། སློར་དཔྱིད་ཀ་ཤར་བ་དངོ་མཉིམ་དུ། ཁོངོ་རྣམས་ཕྱིིར་

འངོོས་ཏེ་ེསློར་ཡངོ་གྲུ་གུ་བཅོམོ་པར་ངོསེ། 

དསེ་ན་ར་ེཞོིགེ་གྲུ་གུ་རྣམས་ལ་གྲོགེས་ཏེན་བྱེད་རྒྱུ་བཞོགེ་ན་ལེགེས། ད་ེནས་

བོད་རྣམས་ཀྱིིས་རངོ་རེ་ལ་དམགེ་བྱེད་པའི་སྟེོབས་ཤུགེས་མི་འདུགེ་སྙམ་ནས། 

དྲེགེེས་པ་སྐྱསེ་ཤངིོ་སསོ་དལ་དུ་སྡིདོ་པའ་ིསྐབས། གླེ་ོབུར་དུ་དམགེ་དྲེངོས་ན་རྒྱལ་ཁ་

ལོན་པར་ངོེས་ཟིེར། བློན་ཛན་ཅོ་ོན་རེ། ད་ལྟ་གྲུ་གུ་རྣམས་ཉིམ་ཐེགེ་པའ་ིསྐབས་སུ་

གྲགོེས་མ་བྱས་ན། ཡུལ་ད་ེརྩེ་བ་ཉིདི་འཇིགིེ་པར་ངོསེ། ད་ེབས་ད་ལྟ་རངོ་དམགེ་དྲེངོས་

ད་ེགྲུ་གུ་བོད་ཀྱི་ིལགེ་ཏུ་མ་ཤོར་ཙམ་བྱུངོ་ན། རྗེེས་སོར་ཐེབས་ཅོ་ིཡངོ་བྱེད་དུ་བཏུབ་

ཟིེར། ད་ེལྟར་གྲོས་ལ་མ་མཐུན་པས་དོན་ཐེགེ་མ་ཆོོད་པར་ལུས་ཤིངོ་། གྲུ་གུ་རྣམས་

ཡུལ་སྤེ་ོབའ་ིཐེབས་ཀྱིངོ་མ་འགྲགིེ 

(འདས་རྗེེས་ཀྱི་ི༡༢༠༦པའ་ིལ་ོལ་)བོད་དམགེ་སློེབས་ཏེེ། ནུབ་ཕྱིོགེས་ཀྱི་ིགྲུ་

གུ་ཚི་ོཆོེན་བཅུ་ཆོབ་འོགེ་ཏུ་བསྡུས། ཞོེངོ་ཕེེན་གྱི་ིལ་ོདངོ་པ་ོ(༡༢༡༤པའ་ིལ་ོ)ལ་སློར་

ཡངོ་བདོ་དམགེ་སློབེས་ཏེ།ེ རྒྱའ་ིཞོིངོ་ཆོནེ་བཅོ་ོབརྒྱད་ཙམ་བཅོམོ། བདོ་དངོ་ལ་ིཡུལ་

པ་གེཉིསི་གྲོགེས་སུ་བསྡིབེས་ནས་གུ་ཅོིའ་ིགྲངོོ་ཁྱིརེ་གྱི་ིལྕགེས་ར་ིཡངོ་བཤིགེ ད་ེནས་

རྒྱའ་ིཞོངིོ་ཆོནེ་བཞོ་ིབདོ་ཀྱི་ིལགེ་ཏུ་ཤརོ། གེངོོ་ནས་དམགེ་དཔནོ། ཟི་ེཞོངིོ་ཀ་ེདངོ་གེ་ོཞོ་ི

ཕཱན་གེཉིིས་ལ་བཀའ་ཕེབ་སྟེེ། དམགེ་འབུམ་ཕྲགེ་གེཅོིགེ་ཙམ་འཁྲིིད་ནས། ཏཱ་ཚིོན་

ཡུལ་དུ་སློེབས། དེར་བུའུ་ཧོེའ་ིཕྱིོགེས་སུ་འགྲ་ོགྲབས་བྱས་པ་ན། དམགེ་དཔོན་ཟི་ེ

ཞོནི་ཀ་ེན་ར།ེ ཡུལ་ད་ེཐེགེ་རིངོ་བས། དམགེ་གེ་ིཁལ་རྟ་དངོ་བཅོས་བགྲདོ་པར་དཀའ། 

ད་ེབས་ཁལ་རྟ་རྣམས་རྟ་ཕཱ་ིལིན་དུ་ཤིངོ་གེ་ིར་བས་བསྐོར་ཏེ་ེབཞོགེ་ནས། དམགེ་རྐྱེངོ་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

པ་གེངོ་མགྱིོགེས་སུ་སོངོ་སྟེེ། བོད་ཀྱི་ིསྟེེངོ་དུ་གླེ་ོབུར་དུ་འཛིངོ་ན་རྒྱལ་ཁ་ལོན་པར་

ངོེས་ཟིེར། འོན་ཀྱིངོ་གེ་ོཞོ་ིཕཱིན་ཡངོ་ཁ་ོརངོ་དངོ་གེ་ོགེནས་མཉིམ་པའ་ིདམགེ་དཔོན་དུ་

སོངོ་གེཤིས། ཁོས་ངོགེ་ལ་མ་བརྩེིས་པར། དམགེ་མ་ིཁལ་རྟ་དངོ་བཅོས་པ་བོད་ཀྱི་ི

དཔུངོ་དངོ་ཉི་ེབར་འཁྲིིད་ད་ེའཐེབ་པས། རྒྱ་དམགེ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་འཚིབས་ཆོ་ེབར་

ཕེམ་སྟེ།ེ ཁལ་རྟ་རྣམས་ཀྱིངོ་བསྐྱུར་ནས་སློར་བྲེསོ། 

ཟི་ེཞོནི་ཀ་ེདམགེ་དངོ་བཅོས་པ་ཏཱ་ཚིནོ་བར་དུ་སློབེས། འནོ་ཀྱིངོ་དརེ་ཡངོ་བདོ་

དམགེ་གེིས་རྗེེས་དེད་ནས་སློེབས་ཏེ།ེ རྒྱ་རྣམས་འཚིབས་ཆོ་ེབར་ཕེམ། དམགེ་ཕེལ་

ཆོེར་བསད་ཅོིངོ་རྨས། མཐེར་བོད་ཀྱིི་བློན་ཆོེན་མགེར་བཙན་སྙ་དངོ་། ཟིེ་ཞོིན་ཀེ་

གེཉིིས་ཀྱིིས་བར་དུ་འདུམ་བྱས་ཏེ་ེདམགེ་དཔོན་སློར་རྒྱ་ཡུལ་དུ་ལོགེ ད་ེལྟར་བོད་ཀྱི་ི

དམགེ་གེིས་གྲུ་གུ་ཕེམ་སྟེེ། གྲུ་གུའ་ིས་ཐེམས་ཅོད་ཆོབ་འོགེ་ཏུ་བྱས། གེོངོ་ནས་སློར་

ཡངོ་དམགེ་དཔོན་ཛན་ཅོ་ོདམགེ་གེསར་པ་དངོ་བཅོས། བོད་ལ་འཐེབ་ཏུ་བཏེངོ་ཡངོ་། 

དམགེ་དཔནོ་ལམ་དུ་ཤ་ིསྟེ་ེདམགེ་རྣམས་ཕྱིརི་ལོགེ 

(འདས་རྗེེས་ཀྱིི་ལོ་༡༢༡༦)ལོ་ལ་བོད་ཀྱིི་བློན་པོ་འཇིིན་འཇིིན་རྒྱ་ནགེ་ཏུ་

བཏེངོ་། བློན་པ་ོད་ེགེཞོོན་དུས་སུ་རྒྱ་ནགེ་གྱི་ིཡིགེ་གྲྭར་ཡོན་ཏེན་སྦྱངོས་པའ་ིམཁས་

པ་ཡིན། གེོངོ་ནས་ཁ་ོམདུན་དུ་བོས་ཏེེ། བོད་ཡུལ་དངོ་བཙན་པོའ་ིསྐོར་རྣམས་འདྲེ་ི

རྟོགེ་མཛད་པར། བོད་བློན་ན་ར།ེ ངོེད་ཅོགེ་གེ་ིབཙན་པ་ོན་ིསྟེོབས་ཤུགེས་དངོ་མཁྱིེན་

རྒྱ་རྗེེ་སྔོ་མ་ལས་ཀྱིངོ་ལྷགེ་པ་ཙམ་བཞུགེས། རྒྱལ་སྲིིད་ལ་ད་ོདམ་ཆོེ་ཞོིངོ་། བློན་

རྣམས་ཀྱིསི་དབུ་བསྐརོ་དུ་མ་ིབཏུབ་པ་ཞོགིེ་ཡནི། བདོ་འབངོས་རྣམས་གྲངོ་བའ་ིཡུལ་

དུ་སྡིདོ་པས། སྟེནོ་ཐེགོེ་ཉུངོ་ཞོངིོ་ནརོ་ཕྱུགེས་སྐྱོངོ་། བུའུ་ཧོ་ེཙེའ་ིབྱངོ་དུ་དབྱར་ཁ་ཡངོ་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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གེངོས་མ་ིབཞུ། མ་ིརྣམས་དབྱར་དུས་སུ་བལ་གྱི་ིཕྱིིངོ་པ་དངོ་། དགུན་ན་ིསློགོེ་པ་གྱིནོ་

ཏེ་ེལུངོ་ཁུགེ་ཏུ་བབས་ནས་སྦྲ་ནགེ་དངོ་སྤྱིལི་བ་ོཕུབ་སྟེ་ེསྡིདོ། 

གེཞོན་རྩྭ་ཆུ་གེར་བཟིངོ་ལ་བལྟས་ནས། གེནས་འཕེ་ོསྐྱེལ་བྱེད། ཚིོངོ་ཟིོངོ་ན་ི

རྒྱའ་ིཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་དཀོན། འོན་ཀྱིངོ་དབུལ་ཕྱུགེ་ཐེམས་ཅོད་སེམས་གེཅོིགེ་ཏུ་

མཐུན་ཞོིངོ་། གེཅོིགེ་གྲོགེས་གེཅོིགེ་གེིས་བྱེད་པས་བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁབ་སྟེོབས་ཤུགེས་

ཆོ་ེབའ་ིརྒྱུ་མཚིན་ཡངོ་ད་ེཡནི་ཞོསེ་ཞུས། དརེ་གེོངོ་མས། འ་ོན་ཁྱིདོ་བདོ་དངོ་གྲུ་གུའ་ི

རྒྱལ་རགིེས་གེཉིསི་གེཉིནེ་ཚིན་དུ་གེཏེགོེས་པས་མཐུན་འགྲགིེ་བཟིངོ་པ་ོདགེསོ་རྒྱུ་ལ། 

གྲུ་གུའི་དཔོན་པ་ོཟི་ོཧོ་ོཀེ་རངོ་ཡུལ་ལ་ངོ་ོལོགེ་སྟེེ་བོད་དུ་བྲེོས་པར། བོད་ཀྱིི་བཙན་

པསོ་ཁ་ོལ་གེ་ོགེནས་སྤྲོད། 

ད་ེནས་བོད་དམགེ་དྲེངོས་ཏེ་ེགྲུ་གུ་བཅོོམ། ངོེད་ཀྱིིས་དམགེ་དཔོན་ཟི་ེཞོིན་ཀ་ེ

འདུམ་བྱདེ་དུ་བཏེངོ་བར་བདོ་དམགེ་གེིས་ད་དུངོ་། མུ་ཡནོ་བཅོམོ་ཞོིངོ་། ངོདེ་ཅོགེ་གེ་ི

ལན་ཇི་ོཡངོ་བཅོམོ་པ་ད་ེཅོ་ིཡནི་གེསུངོས་པར། བདོ་ཀྱི་ིབླནོ་པ་ོཡར་ལངོས་ཏེ་ེགེོངོ་མ་

ལ་ཕྱིགེ་ཕུལ་ནས། ཁ་ོབ་ོན་ིརྗེ་ེབཙན་པོས་གེོངོ་མ་ལ་སྐྱེས་འབུལ་དུ་བཏེངོ་བ་ལས། 

གེཞོན་ལས་སུ་བྱ་བ་གེངོ་ཡངོ་མེད་ཅོེས་ལན་མ་ཞུས་པས་གེོངོ་མ་ཡངོ་མཉིེས། 

(འདིར་ཟི་ེཞོིན་ཀ་ེདམགེ་བྱེད་དུ་བཏེངོ་བ་ལ། འདུམ་བྱེད་དུ་བཏེངོ་ཞོེས་མཛེས་མོས་

ཀྱིསི་གེསུངོ་བྱནོ་པར་སྣངོ་།) 

ཞོངོ་ཡོན་གྱི་ིལ་ོགེསུམ་པ། ༡༢༡༩བའ་ིལ་ོལ། བོད་ཀྱི་ིབློན་པ་ོཏེ་ོར་ེའཕེན་བུ་

བྱ་བ་རྒྱ་ལ་སློེབས་ཏེེ། བོད་དངོ་འདུམ་བྱེད་པར་ཞུས་ཀྱིངོ་གེོངོ་ནས་མ་གེསན། ལ་ོ

དའེ་ིརྗེསེ་མར། བདོ་དམགེ་གེསི། ཤ་ཇི།ོ ཀ་ོཇི།ོ ཧོ་ེཇི།ོ ཕཱནི་ཇི་ོརྣམས་བཅོམོ། དཔནོ་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

པ་ོདངོ་འབངོས་རྣམས་བསད་ཅོིངོ་། ནརོ་ཕྱུགེས་རྣམས་འཕྲགོེ་སྟེ་ེའཁྱིརེ། 

དེར་གེོངོ་ནས་བཀའ་ཕེབ་སྟེ།ེ དམགེ་སྒོར་གེཉིིས་ལས་ཡན་ལགེ་བཅུ་གེཉིིས་

ཡདོ་པའ་ིདཔུངོ་ཞོགིེ །དཔནོ་གུངོ་ལ་ིཞོན་ལ་འཁྲིིད་དུ་བཅུགེ་ནས། ཏེ་ཇིོའ་ིཕྱིོགེས་སུ་

བཏེངོ་། དཔུངོ་ཡན་ལགེ་གེཉིསི་ཡདོ་པ་ཞོགིེ་དམགེ་དཔནོ་ལ་ིལནོ་གྱིསི་འཁྲིདི་ད་ེལན་

ཇི་ོལ་འགྲ་ོརྒྱུ་བྱས་ཀྱིངོ་དམགེ་དཔོན་གེཉིིས་རྒྱལ་ས་ནས་མ་སོངོ་བར་བསྡིད་ཡོད་

པའ་ིབར་ལ། སློར་ཡངོ་བོད་དམགེ་སློེབས་ཏེེ། ཐེ་ེཇི་ོབཅོོམ་ཞོིངོ་། གྲོངོ་ཁྱིེར་མ་ིགེོངོ་

དངོ་། ཏེིན་ལངོ་གེཉིིས་ཀ་བཟུངོ་། ཕྲུ་ཇི་ོཡངོ་བཅོོམ་སྟེེ། དེར་ཡོད་པའི་རྒྱ་དམགེ་

རྣམས་ཕེམ་པར་བྱས། 

དེའི་དོན་དུ་དམགེ་དཔོན་ལི་ཞོིན་ཀེ་ལ་གེོངོ་ནས་བཀའ་ཕེེབས་ཏེེ། ཏེོ་ཧོེའི་

ཡུལ་དུ་བཏེངོ་ཡངོ་། ཁོས་བོད་དངོ་དམགེ་མ་འཐེབ་པར་རངོ་དགེར་བསྡིད། ད་ེདུས་

བོད་རྣམས་གྲུ་གུ་དངོ་བསྡིེབས་ནས། ཀན་ཟིིའི་བྱངོ་ཕྱིོགེས་ཀྱིི་གྲོངོ་ཁྱིེར་ཨན་ཤི་

བཅོམོ། གེངོོ་ནས་ལ་ིཞོནི་ཀེའ་ིཚིབ་ཏུ། རྒྱལ་སྲིདི་ཀྱི་ིཡགིེ་མཁན། ལ་ིཟིངིོ་ཞོནོ་དམགེ་

དཔོན་དུ་བསྐོས་ཏེ་ེཏེ་ོཧོ་ེལ་བཏེངོ་། ད་ེཡངོ་ཁ་ོདམགེ་དཔོན་ཆོེན་པ་ོཟི་ཞོིན་ཀ་ེདངོ་

སམེས་མ་ིམཐུན་པས། དམགེ་དཔནོ་གྱི་ིབཀའ་ལ་མ་བརྩེསི་སྟེབས། དཔནོ་ཆོནེ་ཀྱིངོ་

མ་དགེའ་སྟེ།ེ ཁ་ོལ་དམགེ་དཔནོ་གྱི་ིཤསེ་རྒྱ་མདེ་པར་རིགེ་ནས། བསམ་ངོན་བྱས་ཏེ་ེ

ནུབ་ཕྱིོགེས་ཀྱི་ིདམགེ་དཔོན་དུ་བཙན་ཐེབས་ཀྱིིས་བསྐོས་པ་ཡིན། དེའ་ིཕྱིིར་ལ་ིཟིིངོ་

ཞོོན་གྱིིས་གེོངོ་དུ་དགེོངོས་པ་ཞུས་ཀྱིངོ་མ་གེནངོ་། དེར་ཁ་ོརངོ་དབངོ་མེད་པར་བོད་

ལ་དམགེ་འཐེབ་ཏུ་འགྲ་ོདགེོས་པ་བྱུངོ་། ལ་ིཟིངིོ་ཞོོན་བོད་ཀྱི་ིསྟེེངོ་དུ་དམགེ་ལ་ཆོས་པ་

ན། གེོངོ་མ་རངོ་གེིས་ཀྱིངོ་སྐྱེལ་ཐུངོ་མཛད། ད་དུངོ་གྱིན་ནན་དངོ་། ཁྲིན་ནན་ཡུལ་



རྒྱལ་རབས་དེབེ་ཐེརེ་དེཀར་པོོ།
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གེཉིིས་ནས་ཀྱིངོ་དམགེ་གེཏེོངོ་དགེོས་པའ་ིབཀའ་ཕེབ། དམགེ་ད་ེརྣམས་ལོངོ་ཇི་ིལ་

སློབེས་ནས་བདོ་དངོ་འཐེབ་པས་བདོ་རྣམས་ཕེམ། དརེ་ལ་ིཟིིངོ་ཞོནོ་གྱིསི་དམགེ་ཆོིགེ་

འབུམ་ལྔ་ཁྲི་ིའཁྲིིད་དེ། བོད་ཀྱི་ིདམགེ་དཔོན་ཆོེན་པ་ོམགེར་བཙན་སྙ་དངོ་ཐུགེ་ནས། 

མཚི་ོསྔོོན་པོའ་ིའགྲམ་དུ་དམགེ་ཆོེན་འཐེབ་པས། ལ་ིཟིིངོ་ཞོོན་གྱི་ིགྲོགེས་ལ་ིཞོོན་ལ་ིབྱ་

བ་དམོགེ་ནངོ་དུ་འགྲ་ོཐེལ་ཆོེ་ནས་གེཡུལ་དུ་བསད། ལི་ཟིིངོ་ཞོོན་གྱིིས་དེ་ལ་རྒྱབ་

གེནནོ་ཅོ་ིཡངོ་བྱདེ་མ་ནུས་པར། དམགེ་རྣམས་གེ་ོརམི་མདེ་པར་འཁྲིདི་ནས་ཅོནི་ཕྱུན་

ལངོ་དུ་བྲེསོ། 

འོན་ཀྱིངོ་ཡུལ་ད་ེས་རོངོ་དོགེ་པས། བོད་དམགེ་རྣམས་དེར་སྔོོན་ལ་སློེབས་ཏེ་ེ

དམགེ་སྒོར་བཏེབ་ནས་རྒྱ་དམགེ་གེ་ིལམ་བཀགེ་པར། དམགེ་དཔོན་ཧོ་ེཅོ་ིཆོན་ཟིེར་

བ་ཞོིགེ་གེིས། དམགེ་སྟེོབས་རྩེལ་ཅོན་ལྔ་སྟེོངོ་འཁྲིིད་ནས། མཚིན་མ་ོཞོིགེ་ལ་བོད་ཀྱི་ི

སྒོར་ཐེོགེ་ཏུ་རྒྱུགེས་པས། བོད་རྣམས་འཇིིགེས་དྲེགེས་ཏེེ། གེཅོིགེ་སྟེེངོ་དུ་གེཅོིགེ་

འགྱིེལ་བཞོིན་ཕྱིིར་བྲེོས་ནས་ལམ་ཕྱིེས། དེར་ལི་ཟིིངོ་ཞོོན་གྱིིས་རྒྱ་དམགེ་ལྷགེ་མ་

འཁྲིདི་ནས་ཤ་ཇི་ོལ་ལོགེ 

ད་ེལྟར་རྒྱའ་ིདཔུངོ་ཤིན་ཏུ་འཚིབས་ཆོ་ེབར་ཕེམ་པ་ལ། གེོངོ་མ་ཡངོ་ཐུགེས་

འཁྲུགེས་ཏེེ། བློན་པ་ོརྣམས་བསྡུས་ནས་བོད་དམགེ་འགེོགེ་ཐེབས་ཀྱིི་གྲོས་མཛད། 

དེར་གེོངོ་མའི་ཞོལ་ནས། ཁ་ོབ་ོནི་ཁྲིབ་གྱིོན་མ་མྱོོངོ་ཞོིངོ་དམགེ་ལ་འགྲ་ོམ་མྱོོངོ་སྟེེ། 

འནོ་ཀྱིངོ་སྔོར་རངོ་རེས་ཀ་ོལ་ིརྣམས་ཕེབ། ད་ེནས་ལ་ོཤས་བར་ལ་དམགེ་འཐེབ་བྱས། 

སློར་རྒྱ་ཡུལ་དུ་ནངོ་འཁྲུགེ་བྱུངོ་། ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་ིདམགེ་སློེབས་པས་སེམས་ཁྲིལ་ཤིན་

ཏུ་ཆོ།ེ ངོེད་ཀྱི་ིདམགེ་དཔོན་ལ་ིཙ་ིགྲོངོས་ནས་བཟུངོ་། དམགེ་དཔོན་བཟིངོ་པ་ོགེཅོིགེ་
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ཀྱིངོ་མ་བྱུངོ་། ད་ལན་ཀྱིངོ་ཧོ་ེཏེ་ེཕྱིོགེས་སུ་སྡིོད་པའ་ིདམགེ་རྣམས་ཀྱིིས་དགྲ་ཁེགེས་

པར་ངོསེ་ཀྱིངོ་། དམགེ་དཔནོ་རྣམས་ངོདེ་ཀྱི་ིབཀའ་ལ་མ་བརྩེསི་པས་ཕེམ། ད་ཅོ་ིབྱདེ་

ཀྱི་ིགྲོས་སྟེོན་ཅོིགེ་གེསུངོས་པར། བློན་ཁ་ཅོིགེ་གེིས། བོད་དངོ་འདུམ་བྱེད་པ་འཐེད་

ཟིེར། ཁ་ཅོིགེ་གེིས། ར་ེཞོིགེ་བསྒུགེས་ནས་དམགེ་རྗེེས་སོར་བྱེད་པ་འགེབ་སོགེས་

ཞུས།

ཅོའ་ོལུན་ཀྱི་ིལ་ོདངོ་པ་ོ(འདས་རྗེསེ་ཀྱི་ི༡༢༢༣)ལ། བདོ་ཀྱི་ིབཙན་པ་ོསྐུ་འདས་

ཤངིོ་། སྲིས་ཁྲི་ིའདུས་སྲིངོོ་དགུངོ་ལ་ོབརྒྱད་ལ་ལནོ་པ་ཞོགིེ་ཁྲི་ིལ་འཁོད་ད།ོ ། 

མ་ིབཟིད་དགུན་གྱི་ིརླུངོ་དངོ་ལྷན་ཅོགིེ་ཏུ། །

མ་ིསྡུགེ་ཁ་བའ་ིཡུལ་ནས་ཕྱིརི་འཐེནོ་པའ།ི །

མ་ིཐུབ་སེངོ་གེ་ེདཀར་མོའ་ིདམགེ་དཔུངོ་ལ། །

མ་ིཡ་ིདབངོ་པ་ོའཇིགིེས་པ་ཅོསི་མ་ིབདནེ། །

ཞོསེ་བྱ་བ་ན་ིབཙན་པ་ོམངོ་སྲིོངོ་མངོ་བཙན་གྱི་ིསྐབས་ས།ོ །

རངོ་སྡིའེ་ིརགིེས་ལ་ཞོནེ་པ་དཀར་པོའ་ིམདངོས། །

རངོ་བྱུངོ་སྙངིོ་གེ་ིདབུས་ན་གེནས་པ་འདསི། །

རངོ་ཡུལ་ཁ་བ་ཅོན་གེ་ིརྗེ་ེའབངོས་ལ། །

རངོ་གེ་ིནུས་པས་སྲི་ིཞུ་ཅུངོ་ཟིད་སྒྲུབ། །

མད་ོསྨོད་པ་དགེ་ེའདུན་ཆོསོ་འཕེལེ་གྱིསི་མཛད་པའ།ོ །ཞོསེ་རྒྱལ་རབས་རྩེམོ་

འཕྲ་ོཅོན་ཏེ་ེར་ེཞོིགེ་རྫགོེས་ས།ོ། །།
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རྣམ་གྲལོ་ཞོ་ིབའ་ིརྒྱ་མཚིརོ་ར་ོགེཅོིགེ་ཏུ། །

གེཞོལོ་བའ་ིམཐེའ་ཡས་ཆོསོ་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུངོ༌། །

ཚིིགེ་གེ་ིགེཟིགེེས་མ་རསེ་ཀྱིངོ་དུགེ་གེསུམ་གྱི།ི །

དྲེ་ིམ་ཡངོོས་འཁྲུད་ལགེེས་བཤད་བདུད་རྩེ་ིའད།ི །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའ་ིརྣམ་དཀར་ཕུངོ་པོའ་ིམཐུས། །

ཡངོ་དགེ་ཆོསོ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོསྟེོངོ་ཕྲགེ་བརྒྱ། །

གེདངོས་ཏེ་ེརྒྱུད་ལྔའ་ིའགྲ་ོབ་མ་ལུས་པ། །

ངོསེ་ལགེེས་ནརོ་བུའ་ིམཛདོ་ལ་དབངོ་འབྱརོ་ཤགོེ །

ཅོེས་འཛམ་གླེིངོ་ཡངོས་པའི་ཁྱིོན་ལ་འཚིེ་མེད་ཞོི་བའི་ལམ་སྟེོན་རྣམ་འདྲེེན་

ཤཱིཀྱི་སེངྒེེའ་ིརིངོ་ལུགེས་སྒོ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགེས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགེས་ཚིོགེས་དུ་

མའ་ིཆོེད་དུ་དམིགེས། ནངོ་བསྟེན་གྲུབ་མཐེའ་རིས་མེད་ཀྱི་ིགེསུངོ་རབ་དགེ་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དངོ་བསྐྲུན་འགྱུར་གེངོ་ལའངོ་སྦྱར་ཆོོགེ་པའ་ིདགེ་ེབསྔོོའ་ིསྨོོན་ཚིིགེ་ཏུ་ཤཱིཀྱིའ་ི

དགེ་ེསྦྱངོོ་ཆོསོ་སྨྲ་བ་ངོགེ་དབངོ་བླ་ོབཟིངོ་བསྟེན་འཛནི་རྒྱ་མཚིོས་སྦྱར་བའ།ོ །
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