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སྐད་སྱོ་སྱོའི་ནང་ ངོ་མ་སྦེ་ སླབ་སྱོལ་ཡྱོད་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡྱོད། དེ་མ་

ཚད་ སྲུང་ཚུ་ཡང་ མང་ཤྱོས་ར་ རྒྱལ་པྱོའི་བུ་དང་ཕྱུག་པྱོའི་བུ་ ར་རྒས་དང་སྤྱང་ཀ་ཚུ་

དང་ སེམས་ཅན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ སྲིནམྱོ་དང་འདྲེ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ དུམ་

གྲ་རེ་ཡྱོད། ཁ་རྒྱུན་སྲུང་སྣ་ལ་ལུ་ཅིག་ འགོ་བཙུགསཔ་ད་ མ་འད་རུང་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ 

ཅོག་འཐད་མི་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ཐངས་ཅོག་འཐད་རུང་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ དུམ་

གྲ་རེ་ མ་འད་བའི་ཁྱད་པར་ཡྱོད་མི་ཡང་འདུག།

དེ་ཚུ་ སྲུང་གཅིག་ར་འབད་རུང་ ཁ་མ་འདཝ་ཚུ་གི་ཐྱོག་ལས་ བརྡ་དྱོན་སྤྱོདཔ་ད་གི་

ཁྱད་པར་དང་ ཁ་མ་འདཝ་ཚུ་གི་ཐྱོག་ལས་ ཁ་རྒྱུན་རྐྱབ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ བྱོ་རིག་ཅནམ་ཚུ་
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ད་རེས་ སྲུང་སྣ་དག་པ་ཅིག་གི་དེབ་ཆུང་ ༣ ཡིག་ཐྱོག་ལུ་བཀོད་དེ་ པར་སྐྲུན་འབད་

ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ འབྲུག་པའི་ངག་རྒྱུན་སྲུང་སྣ་ཚུ་ མ་ཡལ་བར་བཞག་ནི་ལུ་ ཕན་

ཐྱོགསཔ་མ་ཚད་ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ སྲུང་ལུ་སྤྱོ་བའི་ཐྱོག་ལས་ རྱོང་ཁའི་མིང་ཚིག་དང་ ཡིག་

སྡེབ་ཚུ་ ཞྱོར་ཁར་ ཤེས་ཚུགས་པའི་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད། འབྲུག་པའི་ཁ་རྒྱུན་ལུ་ཡྱོད་པའི་སྲུང་

སྣ་ཚུ་ ད་ལས་ཕར་ཡང་འཕྲྱོ་མཐུད་དེ་ར་ གང་མང་ཡིག་ཐྱོག་བཀོད་དེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་

ནིའི་རེ་བ་ཡྱོད། དཔེ་དེབ་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་སྱོལ་རྒྱུན་དང་རྱོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་

དང་གཅིག་ཁར་ ཨ་ལུ་ཚུ་གི་རྱོང་ཁ་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡྱོན་ལུ་ཕན་ཐྱོགས་ཚུགས་པའི་རེ་སྱོན་

དང་བཅས་ ཆུ་འབྲུག་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ འམ་སྤྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ལུ།

རྱོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྱོགས།
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རྒྱལ་པྱོ་ཆོས་སྒྲ་དབང་པྱོ།

ཧེ་མ་ རྒྱལཔྫོ་ཆྫོས་སྒ་དབང་པྫོ་ ཟེར་མི་ཅིག་བཞུགས་ཡྫོདཔ་མས། 
རྒྱལཔྫོ་ཆྫོས་སྒ་དབང་པྫོ་གིས་ ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ མི་རིག་པ་
ཅན་ཅིག་ འཚོལ་དགྫོ་པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་ནུག དེ་གི་དྫོན་ལུ་ 
གཡུས་དེ་ནང་ཡྫོད་མིའི་ཨ་ལུ་ཚུ་ ག་ར་རྒྱལ་པྫོའི་ཕྫོ་བང་ནང་ འབྫོ་
ཞིནམ་ལས་ བཞེས་སྫོ་ཞིམ་ཏྫོང་ཏྫོ་ ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་ 
ཟ་བཅུག་བཅུགཔ་མས། དེ་ལས་ ཨ་ལུ་རེ་རེ་སེ་ སྐུ་མདུན་ལུ་
བཙུགས་ཏེ་ བཞེས་སྫོ་ཚུ་ལས་ ག་ཅི་ར་ཞིམ་མས་གྫོ་ཟེར་འདྲཝི་
ད་ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ རང་རང་སྫོ་སྫོའི་ཁ་ལུ་ཞིམ་མི་གི་ཟས་ལས་ ལ་



ལུ་གིས་ལྫོ་དང་སྤགས། ལ་ལུ་གིས་ ཇ་དང་འཛརཝ། ལ་ལུ་གིས་
མར་དང་དར་ཚི་ཚུ་ ཞིམ་པས་ཟེར་ཞུ་ནུག མཇུག་ལུ་ར་ སྤང་
ཀའི་ཨ་ལུ་ཅིག་གིས་ ངེའི་ཁ་ལུ་ཞིམ་མིའི་ཟས་འདི་ རྒྱལ་པྫོའི་ཕྫོ་
བང་ནང་ མིན་འདུག་ཟེར་ཞུཝ་ད་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ ཁྫོད་ལུ་ཞིམ་མིའི་
ཟས་འདི་ ག་ཅི་སྫོ་ཟེར་གསུངས་ནུག ཁྫོ་གིས་ལྫོཝ་བཀེས་པའི་ཁ་
ལུ་ ཐུགཔ་འབད་རུང་ཞིམ་ དེ་མིན་འདུག་ ཟེར་ཞུཝ་ད་ རྒྱལཔྫོ་
གིས་ ག་ནི་ཡང་མ་གསུངས་པས།

དེ་གི་ནངས་པ་ དྫོ་རུང་ རྒྱལཔྫོ་ཆྫོས་སྒ་དབང་པྫོ་གིས་ ཨ་ལུ་
ག་ར་འབྫོ་སྟེ་ ཨ་ལུ་རེ་རེའི་ལག་པ་ལུ་ རྫོ་ལེབ་སྲབ་ཁེག་ཁེ་རེ་
སྤྫོད་ཞིནམ་ལས་ ནངས་པ་དྲྫོ་པ་དངུལ་ཁུག་བཙེམས་ཏེ་ འབག་
ཤྫོག་ཟེར་གསུངས་བཏང་ནུག ཨ་ལུ་ཚུ་ རང་རང་སྫོ་སྫོའི་ཁིམ་
ནང་སྫོང་སེ་ ག་ལུ་དྲསི་རུང་ རྫོ་ལེབ་འདི་ དངུལ་ཁུག་བཙེམ་ནིའི་
གནས་སྐབས་མ་ཐྫོབ་པས། ནངས་པ་དྲྫོ་པ་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ རྒྱལཔྫོ་
གིས་ ངེའི་རྫོ་ལེབ་འདི་ དངུལ་ཁུག་བཙེམས་འབག་འྫོང་ཡི་ག་
ཟེར་གསུངམ་ད་ ཨ་ལུ་གཞན་ག་ར་ གནམ་མེད་ས་མེད་འདྲྫོགས་
ཏེ་ ག་ནི་ཡང་ཞུ་མ་ཚུགས་པས། 
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མཇུག་ར་སྤང་ཀའི་བུཚ་འདི་སྫོད་སེ་ གཞན་ང་གིས་ རྫོ་ལེབ་
འདི་ དངུལ་ཁུག་བཙེམ་ནི་ཟེརཝ་ད་ སྐུདཔ་མ་ཐྫོབ་པར་ལུས་
སྫོ་ཡི། རྒྱལཔྫོ་ཁྫོད་ར་གིས་ སྐུདཔ་ཅིག་འཁལ་གནང་དགྫོ་པས་
ཟེར་ བེམ་ལྫོ་རས་གང་ རྒྱལཔྫོ་ལུ་ཕུལ་ནུག རྒྱལཔྫོ་གིས་ བེམ་
གིས་སྐུདཔ་འཁལ་ཡི་ཟེར་ ག་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྫོ་ཟེར་གསུངམ་ད་ ཨ་
ལུ་འདི་གིས་ཡང་ རྫོ་ལེབ་དངུལ་ཁུག་བཙེམ་མི་ཟེརཝ་ཡང་ མ་
གྫོ་ལགས་ཟེར་ཞུ་ནུག དེ་ལུ་ རྒྱལཔྫོ་ག་ནི་ཡང་གསུང་མ་ཚུགས་
པས། 

རྒྱལཔྫོ་གི་ཐུགས་བཞེད་ལུ་ བུཚ་འདི་ རིག་པ་ཚ་དྲགས་ཅིག་
ཨིན་མས་ཟེར་མནྫོ་སྟེ་ སྤང་ཀའི་བུ་དེ་ལུ་ བྫོང་ཀུ་ཅིག་སྤྫོད་
སེ་ ཁྫོད་ཀི་ཨ་པ་ལུ་ ཨ་ནི་བྫོང་ཀུ་གིས་ཕྱུ་གུ་ཅིག་ འཚར་བཅུག་
ཞིནམ་ལས་ ཕུལ་བར་ཤྫོག་ཟེར་ སླབ་ས་རེ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ 
དུས་སྟབས་བཟྫོ་ཏེ་བཏང་ད་ནུག བུཚ་དེ་གིས་ཡང་ ལགས་སྫོ་ཟེར་
ཞུ་སྟེ་ བྫོང་ཀུ་དེ་ བདའ་སེ་ལྫོག་སྫོ་ནུག ཁིམ་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ ཨ་
པ་གི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ ངེའི་བུ་གིས་ ད་རིས་འབདན་ རྒྱལཔྫོ་ལས་ 
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གསྫོལ་ར་བྫོང་ཀུ་ཅིག་ཡང་ ཐྫོབ་ཆི་ནུག་ཟེར་མནྫོ་སྫོདཔ་ད་ བུཚ་
དེ་གིས་ ཨ་པ་ལུ་ བྫོང་ཀུ་ཕྱུ་གུ་འཚར་སེ་ ལྫོག་ཕུལ་བར་གཏང་
ཟེར་ བཀའ་གནང་ཡི་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། 

ཨ་པ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ནང་དྫོག་སྟེ་ ག་དེ་སེ་ འབདཝ་
དྲག་ག་ཟེར་སླབ་ད་ བུཚ་དེ་གིས་ ཨ་པ་ནང་དྫོག་མི་དགྫོ། ག་དེ་སེ་
འབད་རུང་ ང་ར་འབད་གེ་ཟེར་སླབ་ནུག།

དེ་ལས་ དུས་སྟབས་རནམ་ད་ བུཚ་དེ་གིས་ བྫོང་ཀུ་ལས་ 
ཕྱུ་གུ་འཚར་ནི་ཕར་བཞག་ ཁྫོ་རའི་ཨཔ་ཡང་མ་ཁིད་པར་ ཁྫོ་
ར་རྐྱངམ་གཅིག་ རྒྱལཔྫོ་བཞུགས་སར་འགྫོ་ནུག རྒྱལཔྫོ་གིས་ 
བྫོང་ཀུ་གིས་ཕྱུ་གུ་འཚར་ཡི་ག་ ཁྫོད་ཀི་ཨ་པ་ཀྭ་ལས་ ཟེར་
གསུངམ་ད་ ཨ་ལུ་འདི་གིས་ ཨ་པ་ཨ་ལུ་སྐྱེ་ནི་སེ་ གཟུགས་མ་
བདེ་བར་ འྫོང་མ་ཚུགས་ལགས་ཟེར་ཞུ་ནུག རྒྱལཔྫོ་གིས་ ཕྫོ་རྒྱ་
གིས་ཡང་ ཨ་ལུ་སྐྱེ་ནི་ཡྫོད་ག་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཨ་ལུ་གིས་ ཕྫོ་རྒྱ་
གིས་ཨ་ལུ་མ་སྐྱེ་བ་ཅིན་ བྫོང་ཀུ་གིས་ཡང་ ཕྱུ་གུ་ག་དེ་སེ་འཚར་
ནི་སྫོ་ཟེར་ཞུཝ་ད་ རྒྱལཔྫོ་གནམ་མེད་ས་མེད་ ཐུགས་མཉེས་ཏེ་ 
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བུཚ་དེ་ རྒྱལཔྫོ་ཁྫོ་ར་གི་ བྫོན་པྫོ་སེ་བཀལ་དཔ་ལས་ སྤང་ཀའི་
བུ་དེ་ཡང་ དེ་ལས་ ཟ་མ་ཚར་ འཐུང་མ་ཚརཝ་སེ་ དགའ་ཏྫོག་
ཏྫོ་སེ་ སྫོད་ནི་ཐྫོབ་ནུག་གྫོ།  །།
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12

དྭཝ་བུཚ།

ཧེ་མ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ ཨའི་ཅིག་དང་ བུ་ཅིག་སྫོད་ཡྫོདཔ་མས། 
ཁྫོང་གཉིས་ཨ་རྟག་ར་ ཨའི་གིས་སླབ་མི་འདི་ བུ་གིས་ཉན། བུ་
གིས་སླབ་མི་འདི་ ཨའི་གིས་ཉན་སེ་སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། དྲྫོཔ་ཅིག་
འབདཝ་ད་ ཨའི་གིས་ བུ་དེ་ལུ་ ལྫོང་ལྫོང་ཟེར་ ག་དེམ་ཅིག་ལྷྫོང་
རུང་ ལྫོང་མ་བཏུབ་པར་ཉལ་སྫོད་ནུག དེ་ལས་ ཨའི་ཙིགཔ་ཟ་
སྟེ་ བུ་འདི་གུ་ འཁརཝ་གིས་དྲངས་བིནམ་ད་ བུ་འདི་ཡང་ ཡར་
ལྫོངས་སེ་ གཡུས་གཞན་ཅིག་ཁར་བྫོག་ཡར་སྫོ་ནུག།
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བུ་འདི་ བྫོག་འགྫོ་བའི་ལམ་ཁར་ ལུངམ་ཅིག་ནང་ལྷྫོདཔ་
ད་ རྟ་ཤི་ཤིཝ་གི་ རྫོ་ཅིག་མཐྫོང་ནུག བུ་འདི་གིས་ རྟ་རྫོ་འདི་
གི་མགུ་ཏྫོ་ བཏྫོགས་སེ་འབག་ཡར་སྫོ་ནུག ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ 
གནམ་བསྲྫོ་སྟེ་ ཉལ་ས་ག་ཏེ་ཡང་མ་ཐྫོབ་པར་ ཤིང་གུ་འཛེགས་
སེ་སྫོད་སྫོདཔ་མས། ཨ་ཙི་ཅིག་ཁ་ལས་ ཁྫོ་ཉལ་སའི་ཤིང་གི་འྫོག་
ལུ་ འདྲེ་ལེ་ཤ་ཅིག་འཛོམས་ཏེ་ ལྫོ་ཟ་སར་མཐྫོང་སྟ་ེ ཁྫོ་གནམ་
མེད་ས་མེད་འདྲྫོགས་ཆི་ནུག ཁྫོ་འདྲྫོགས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ རྟའི་
མགུ་ཏྫོ་འདི་ ལག་པ་ལས་ཤྫོར་སྫོ་ནུག རྟའི་མགུ་ཏྫོ་འདི་ འདྲེ་ཚུ་ 
ལྫོ་ཟ་སའི་སྦུག་ལུ་ར་བྫོག་བཏང་སྟེ་ བུད་སྫོངམ་ད་ འདྲེ་ཚུ་ ག་
ར་འདྲྫོགས་ཏེ་བྫོག་ཡར་སྫོ་ནུག ནངས་པ་དྲྫོ་པ་ གནམ་སྐྱ་སེང་
བཏངམ་ཅིག་ ཁྫོ་ཤིང་མགུ་ལས་མར་བབས་བལཝ་ད་ མདངམ་
ཕི་རུ་ འདྲེ་ཚུ་ ལྫོ་ཟ་ས་དེ་ནང་ར་ གསེར་གི་ཕྫོརཔ་ཅིག་མཐྫོང་ནུག 
གསེར་གི་ཕྫོརཔ་འདི་ནང་ལས་ བཞེས་སྫོ་ལྫོ་དང་སྤགས་ཚུ་ ག་ཅི་
ར་དགྫོ་རུང་སླབཔ་ཅིག་ འཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། 



དེ་ལས་ དྭཝ་བུཚ་ དེ་ནང་ལས་ ཕར་འགྫོཝ་ད་ ཕྫོ་རྒྱ་ ལག་
པར་རྟས་ཐག་འབག་མི་ཅིག་དང་ཕད་ནུག དྭཝ་བུཚ་དེ་གིས་ མི་དེ་
ལུ་ ཁྫོད་ཀི་རྟས་ཐག་འདི་ ག་ཅི་འབད་ནི་སྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ མི་དེ་
གིས་ ངེའི་རྟས་ཐག་དེ་གིས་ དབའི་ ཨ་ཕི་མི་དེ་གསད་ཤྫོག་ཟེར་
ཚར་རེ་སླབ་ད་ མི་རེ་རེ་བསདཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ ཁྫོ་
གིས་ གསེར་གི་ཕྫོརཔ་འདི་སྟྫོན་སེ་ ངེའི་གསེར་གི་ཕྫོརཔ་འདི་ནང་
ལས་ བཞེས་སྫོ་ག་ཅི་དགྫོཔ་ཅིག་ འཐྫོནམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ད་ མི་དེ་ 
གསེར་གི་ཕྫོརཔ་ལུ་སེམས་ཤྫོར་ནུག དྭཝ་བུཚ་གིས་ ཁྫོད་ཀི་རྟས་
ཐག་དང་ སྫོར་ན་ཟེར་སླབ་ད་ མི་དེ་དགའ་དྲགས་ཏེ་ ཁྫོའི་རྟས་
ཐག་དང་ དྭཝ་བུཚ་གི་ གསེར་གི་ཕྫོརཔ་གཉིས་སྫོར་ད་ནུག མི་དེ་ 
ཕར་དེ་ཅིག་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ དྭཝ་བུཚ་གིས་ རྟས་ཐག་དེ་ལུ་ ཨ་ཕི་
མི་དེ་ གསད་ཤྫོག་ཟེར་སླབ་ད་ རྟས་ཐག་གིས་ ཕར་སྫོང་སྟེ་མི་དེ་
བསད་སེ་ རྟས་ཐག་དང་ གསེར་གི་ཕྫོརཔ་གཉིས་ཆ་ར་ དྭཝ་བུཚ་
གིས་འབག་སེ་ཡར་སྫོ་ནུག། 
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དྭཝ་བུཚ་འདི་ ན་ལས་ཕར་འགྫོཝ་ད་ དྫོ་རུང་ ཕྫོ་རྒྱ་ལྕགས་
ཀི་ཐྫོཝ་འབག་མི་ཅིག་དང་ཕད་ནུག དྭཝ་བུཚ་གིས་ མི་དེ་ལུ་ 
ཁྫོད་ཀི་ལྕགས་ཀི་ཐྫོཝ་འདི་ ག་ཅི་འབད་བཏུབ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ མི་
དེ་གིས་ ཐྫོཝ་འདི་གིས་ ས་ཁར་ཚར་རེ་རྡུངམ་ད་ ཁིམ་ཐྫོག་རེ་
རྐྱབ་ཚུགསཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། དྭཝ་བུཚ་གིས་ ཧེ་མ་
བཟུམ་སེ་ར་ གསེར་གི་ཕྫོརཔ་དང་སྫོར། རྟས་ཐག་གིས་བསད་སེ་ 
ལྕགས་ཀི་ཐྫོཝ་དང་ རྟས་ཐག་ གསེར་གི་ཕྫོརཔ་དང་གསུམ་ཆ་ར་ 
དྭཝ་བུཚ་གིས་འབག་ཡར་སྫོ་ནུག། 

དྭཝ་བུཚ་ འདི་ནང་ལས་ཕར་འགྫོཝ་ད་ དྫོ་རུང་ ཕྫོ་རྒྱ་
ར་ལྤགས་འབག་མི་ཅིག་དང་ཕད་ནུག དྭཝ་བུཚ་གིས་ ཧེ་མ་
བཟུམ་སེ་ར་ ཁྫོད་ཀི་ར་ལྤགས་འདི་ ག་ཅི་བཏུབ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ 
མི་དེ་གིས་ ངེའི་ར་ལྤགས་འདི་ ཡར་དང་མར་ཨ་ཙི་རེ་གཡུགཔ་
ད་ ཆརཔ་ཨ་ཙི་རེ་རྐྱབཔ་ཨིན། ཨ་ཙི་མང་སུ་མང་སུ་གཡུགཔ་
ད་ ཆརཔ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཤུགས་སེ་ རྐྱབཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ད་ 
དྭཝ་བུཚ་གིས་ ཧེ་མ་བཟུམ་སེ་ར་ གསེར་གི་ཕྫོརཔ་དང་སྫོར། 
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རྟས་ཐག་གིས་བསད་སེ་ ར་ལྤགས་འདི་ཡང་ དྭཝ་བུཚ་གིས་
འབག་ཡར་སྫོ་ནུག། 

དེ་ལས་ དྭཝ་བུཚ་དེ་གིས་ ཁྫོ་ར་གི་ཁིམ་ནང་སྫོང་ཞིནམ་
ལས་ ཨའི་འདི་ཡང་ཁིད་སེ་བཤལ་ཏེ་འགྫོཝ་ད་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་
ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཅིག་གི་ རྒྱལ་པྫོའི་ཕྫོ་བང་ར་བར་ལྷྫོད་
ལྷྫོདཔ་མས། རྒྱལ་པྫོའི་ཕྫོ་བང་གི་ལག་ལུ་ ས་ག་ནི་བ་ཉམས་
དགའཝ་ཅིག་ནང་སྫོང་སྟེ་ ཕི་རུ་ མི་ག་ར་ཉལ་ཚརཝ་ད་ ཁྫོ་གི་
ཐྫོཝ་འདི་ ཚར་དགུ་བརྡུངས་ཏེ་ ལྕགས་ཀི་ཁིམ་ཐྫོག་དགུ་འབད་
མི་ཅིག་རྐྱབ། ཡར་ཐྫོག་ཁར་ཁྫོ་ར་ཉལ། འྫོག་ཐྫོག་ལུ་ཨའི་ཉལ་
བཅུག་སེ་ བཞེས་སྫོ་ག་ཅི་དགྫོཔ་ གསེར་གི་ཕྫོརཔ་ནང་ལས་ཟ་སེ་
སྫོད་སྫོདཔ་མས། 

དེ་གི་ནངས་པ་དྲྫོ་པ་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ ངེའི་གིང་ག་ནང་ མི་ག་
ཡང་འྫོང་མི་ཆྫོག ལྕགས་ཀི་ཁིམ་ཐྫོག་དགུ་རྐྱབ་མི་འདི་ ག་ཨིན་
ན་ཟེར་ བལ་བར་བཏང་དཔ་མས། བྫོན་པྫོ་དེ་གིས་ དྭཝ་བུཚ་ མ་
སད་གཉིས་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུཝ་ད་ རྒྱལཔྫོ་ གནམ་མེད་ས་མེད་
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དགྫོངསམ་ཁེལ་ཏེ་ ཁིམ་དེ་མེ་སྤར་གཏང་ད་ ཟེར་བཀའ་གནང་
ནུག དེ་ལས་ བྫོན་པྫོ་གིས་ རྒྱལ་པྫོའི་མངའ་འྫོག་གི་མི་སེར་རེ་
ལས་ ཤིང་ཁུར་ཆ་རེ་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ དྭཝ་བུཚ་གི་ ལྕགས་ཀི་
ཁིམ་ག་ར་ཤིང་གིས་སྤུར་ཏེ་ མེ་སྤར་བཏང་ད་ནུག། 

དེ་ལས་ དྭཝ་བུཚ་གི་ ཁིམ་མེ་འབར་ཏེ་ འྫོག་ཐྫོག་ལུ་ ཨའི་
འཚིག་ནི་བཟུམ་འབད་རུང་ ཁྫོ་ར་ཐྫོག་ཁ་ལུ་ ཉལ་སྫོད་དེ་ གཉིད་
ར་མ་ཚོར་བས། ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ཨའི་གིས་ བེལ་སྐད་དེ་ར་
རྐྱབ་ནི་འདི་གིས་ ཁྫོ་གཉིད་ཚོར་བལཝ་ད་ ཁྫོའི་ལྕགས་ཀི་ཁིམ་ 
མེ་གིས་འཚིག་ནི་བཟུམ་ འབདཝ་མས་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་ 
ཁྫོ་གིས་ར་ལྤགས་འབག་སྟེ་ ལྕགས་ཀི་ཁིམ་ཐྫོག་དགུའི་ཐྫོག་ཁར་
འཛེགས་ཏེ་ ཤུགས་སེ་གསིགས་བཏང་ད་ནུག དེ་གིས་ གནམ་ཁ་
ལས་ཆརཔ་རྐྱབ་སྟེ་ ཁིམ་པད་སྐྫོར་འགིར་ཏེ་ འབར་མི་གི་མེ་ག་
ར་བསད་བཏང་ད་ནུག 

དྫོ་རུང་ ཁྫོ་གིས་ ར་ལྤགས་ཤུགས་སེ་གསིག་པའི་བསང་ལས་ 
ཆརཔ་གནམ་མེད་ས་མེད་རྐྱབ་སྟེ་ ལྕགས་ཀི་ཁིམ་ཐྫོག་དགུ་མ་
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དེའི་འྫོག་ལས་མར་ ཆུ་རུད་སྫོམ་སེ་ཐྫོན་ཏེ་ རྒྱལ་པྫོའི་ཕྫོ་བང་ཡང་ 
ཆུ་རུད་ཀིས་འཕགས་བདའ་ཆི་ནུག དེ་ལས་ མི་ཚུ་གིས་ དྭཝ་བུཚ་
དེ་ གཡུས་དེ་ནང་གི་རྒྱལཔྫོ་བཀལ་སེ་ ཨའི་དང་བུ་གཉིས་ དགའ་
ཏྫོག་ཏྫོ་སེ་སྫོད་ནུག་གྫོ།   །།
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སྦུལ་གྱི་དངོས་གྲུབ།

ཧེ་མ་ གཡུས་སྫོམ་ཅིག་ནང་ སྤང་ཀའི་བུམྫོ་ཅིག་དང་ ཕྱུག་པྫོའི་
བུམྫོ་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། སྤང་ཀའི་བུམྫོ་གི་མིང་འདི་ ཆྫོས་སྒྫོན་དང་ 
ཕྱུག་པྫོའི་བུམྫོ་གི་མིང་འདི་ གཡང་སྒྫོན་ཟེར་སླབཔ་ཨིན་མས། 
ནམ་གཅིག་འབདཝ་ད་ ཕྱུག་པྫོའི་བུམྫོ་དེ་གིས་ སྤང་ཀའི་བུམྫོ་
ལུ་ ནགས་སྐྱེས་བཅག་པར་འགྫོ་གེ་ཟེར་སླབ་ད་ སྤང་ཀའི་བུམྫོ་
དེ་གིས་ བཏུབ་ཟེར་སླབ་སེ་ ཁྫོང་གཉིས་ ནགས་སྐྱེས་བཅག་པར་
མཉམ་ཅིག་སྫོང་ནུག ཁྫོང་གཉིས་ སྤང་ཐང་སྫོམ་ཅིག་ནང་ལྷྫོདཔ་
ད་ ཐང་དེ་ནང་ལུ་ ནགས་སྐྱེས་ལེ་ཤ་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་



ཡང་ སྦུག་ལུ་ནགས་སྐྱེས་རྒྱགས་པ་ལ་ལེགས་ཤྫོམ་དང་ མཐའམ་
བདའ་སྟེ་ ནགས་སྐྱེས་ཕ་ཀིང་ཀི་སེ་སྐྱེས་ཏེ་ཡྫོདཔ་མས། 

དེ་ལས་ ཕྱུག་པྫོའི་བུམྫོ་དེ་གིས་ སྤང་ཀའི་བུམྫོ་དེ་ལུ་ མཐའ་
མ་ལས་བཅག་ཟེར་སླབ་སྟེ་ སྐྱྫོ་ས་ལས་བཅག་བཅུག་བཅུགཔ་
མས། སྤང་ཀའི་བུམྫོ་དེ་ ཁུར་ཆ་ལངས་ཏེ་ ལྫོ་ཟ་གེ་ཟེརཝ་
ད་ ཕྱུག་པྫོའི་བུམྫོ་གིས་ ངེའི་ཁུར་ཆ་ར་མ་ལང་ རུབ་སྟེ་བཅག་
ཟེར་སླབ་སྟེ་ བཅག་བཅུག་བཅུགཔ་མས། དེ་ལས་ ལྫོ་ཟ་ནི་སེ་ལྫོ་
སྟྫོནམ་ད་ སྤང་ཀའི་བུམྫོ་གི་ལྫོ་འདི་ ལེ་ཟས་དང་ ཕྱུག་པྫོའི་བུམྫོ་
དེ་གི་ལྫོ་འདི་ ལྫོ་དང་སྤགས་ཨིན་མས་ལྫོ། དེ་ལས་ ཕྱུག་པྫོའི་
བུམྫོ་དེ་གིས་ ང་བཅས་ར་གཉིས་ ལྫོ་གཅིག་ཁར་ མ་ཟ་གེ་ཟེར་
སླབ་སྟེ་ རང་རང་སྫོ་སྫོ་སེ་ཟ་དགྫོཔ་བྱུང་ནུག དེ་ལས་ ཁྫོང་གཉིས་
ནགས་སྐྱེས་འབག་སེ་ ཁིམ་ནང་ལྫོག་འགྫོཝ་ད་ ལམ་ཁ་ལུ་ ཕྱུག་
པྫོའི་བུམྫོ་ ཁུར་ཆ་མ་ཐེག་པར་ སྤང་ཀའི་བུམྫོ་གིས་ རུབ་འབག་
དགྫོཔ་ཐྫོན་སྫོ་ནུག། 
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དེ་ལས་ དེ་གི་ནངས་པར་ དྫོ་རུང་ ཁྫོང་གཉིས་ནགས་སྐྱེས་
བཅག་པར་འགྫོཝ་ད་ ཕྱུག་པྫོའི་བུམྫོ་གིས་ ཁ་ཙ་གི་ནགས་སྐྱེས་
ཡྫོད་སར་ ང་འགྫོ་ནི་ཨིན། ཁྫོད་ར་ ས་ཆ་སྫོ་སྫོ་ཁར་ སྫོང་ཟེར་
སླབ་སྟེ་ སྤང་ཀའི་བུམྫོ་དེ་ ལམ་སྫོ་སྫོ་ཅིག་ཁ་ལས་ཕར་བཏང་
ནུག སྤང་ཀའི་བུམྫོ་དེ་ ན་ལས་ཕར་འགྫོཝ་ད་ ལམ་ཁར་སྦུལ་
དཀརཔྫོ་སྫོམ་ཅིག་དང་ཕད་ནུག བུམྫོ་དེ་འདྲྫོགས་ཏེ་ མྫོ་ར་ཉི་མ་
གི་ལྫོ་སེ་འབག་མི་ ཨྫོམ་དམ་སིྦས་གང་འབད་མི་འདི་ཡང་ སྦུལ་
འདི་ལུ་འཐུང་བཅུག་ནུག དེ་ལས་ སྦུལ་དེ་གིས་ སྤང་ཀའི་བུམྫོ་
དེ་ ཆུ་ཅིག་གི་མཐའ་མར་ཁིད་སེ་ རྫོ་ཧྫོ་ཡུག་ཡུ་ གཞན་དང་མ་
འདྲཝ་ཅིག་བིན་ནུག།

བུམྫོ་འདི་ ནགས་སྐྱེས་ཡང་མ་འཚོལ་བར་ རྫོ་འདི་འབག་
སེ་ ཁིམ་ནང་ལྫོག་སྫོངམ་ད་ ཨཔ་དང་ཨའི་གིས་ བུམྫོ་འདི་ ད་
རིས་ ནགས་སྐྱེས་ཡང་འབག་འྫོང་ནི་མིན་འདུག ག་ཅི་འབད་དཔ་
སྫོ་ཟེར་དྲིས་ནུག བུམྫོ་གིས་ ད་རིས་ གཟུགས་ཅིག་ཡང་མ་བདེ་
ཟེར་སླབ་སྟེ་ རྫོ་འདི་ཡང་ མལ་ཆ་ནང་བཙུགས་སེ་ ཉལ་སྫོད་དཔ་
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མས། ནངས་པ་དྲྫོ་པ་ གནམ་ནངསམ་ད་འབད་ཚེ་ མལ་ཆ་ནང་
གི་རྫོ་འདི་ ཕྫོ་རྒྱ་འཇའ་རིསམྫོ་ཅིག་ལུ་གྱུར། མྫོ་ར་ཉལ་སའི་ཁིམ་
འདི་ཡང་ རྒྱལ་པྫོའི་ཕྫོ་བང་ག་ནི་བ་ ཉམས་དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཅིག་ལུ་
གྱུར། རྒྱལ་པྫོའི་ཕྫོ་བང་ནང་ན་ རྒྱུ་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྫོད་ག་ནི་ལས་ 
ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་སེ་ གྱུར་སྫོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

དེ་གི་ནངས་པར་ ཕྱུག་པྫོའི་བུམྫོ་དེ་ ཕག་དྫོག་ལངས་ཏེ་ མྫོ་ 
འདི་བཟུམ་ག་དེ་སེ་གྱུར་སྫོཔ་ཨིན་ན་ ང་ལུ་ཡང་སླབ་གནང་ཟེར་
སླབ་ད་ བུམྫོ་དེ་གིས་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སེ་སླབ་བིན་བིནམ་མས། དེ་
ལས་ ཕྱུག་པྫོའི་བུམྫོ་འདི་ཡང་ ཨྫོམ་དམ་སིྦས་ཅིག་འབག་སེ་ སྤང་
ཀའི་བུམྫོ་ ནགས་སེྐྱས་འཚོལ་བར་འགྫོ་སའི་ལམ་བདའ་སེྟ་ བལ་
བར་སྫོང་སྫོངམ་མས། ཡར་ ནགས་ཚལ་སྦུག་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ སྦུལ་
གནགཔྫོ་ཅིག་དང་ ཕད་ཅི་ཟེར་ཨིན་མས། མྫོ་གིས་ཡང་ ཨྫོམ་འདི་
འཐུང་བཅུགཔ་ད་ སྦུལ་གིས་ མྫོ་ཁིད་དེ་ ཆུ་ཅིག་གི་ནང་ན་ལས་ རྫོ་
གནགཔྫོ་ཅིག་ བཏྫོན་བིན་དེས་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ཕྱུག་པྫོའི་
བུམྫོ་དེ་གིས་ དངྫོས་གྲུབ་ཐྫོབ་ཅི་མནྫོ་སེྟ་ ལྫོག་འྫོངས་སེ་ རྫོ་འདི་ 
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མལ་ཆ་ནང་ན་བཙུགས་ཏེ་ ཉལ་སྫོད་སྫོདཔ་མས། ནུབ་ཕེད་དེ་ཅིག་
ཁར་ རྫོ་གནགཔྫོ་འདི་གིས་ སྦུལ་གནགཔྫོ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ ཕྱུག་
པྫོའི་བུམྫོ་དེ་གི་གཟུགས་ཁར་དཀིས་ཏེ་ གཏང་མ་བཏུབ་པར་ དྲྫོ་པ་
འབདཝ་ད་ ཕྱུག་པྫོའི་བུམྫོ་དེ་ ཤི་སྫོ་ནུག་གྫོ།   །།
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ཤིག་དང་ཀི་ཤིག

ཧེ་མ་ དུས་ཅིག་ལུ་ ཤིག་ ཁ་ཅུང་དལ་མྫོ་ཟེར་མི་ཅིག་དང་ ཀི་
ཤིག་ གནམ་མཆྫོང་རྒྱལ་མྫོ་ཟེར་མི་གཉིས་ ལྫོ་ཚང་བཟུང་སྟེ་སྫོད་
སྫོདཔ་མས། ཉིནམ་ཅིག་ ཁྫོང་གཉིས་ ཐུགཔ་རམ་གང་བསྐྫོལ་
སེ་ འཐུང་རནམ་ད་ ཀི་ཤིག་གིས་ཐུགཔ་འདི་ ཁྫོ་ར་རྐྱངམ་གཅིག་ 
འཐུང་ནིའི་གནས་སྐབས་འགིར་ཏེ་ ཤིག་ལུ་སླབ་ནུག དབའི་ 
ཁ་ཅུང་དལ་མྫོ་ ང་གིས་གནས་སྐབས་ཅིག་ཤེས་ཅི། ང་བཅས་ར་
གཉིས་ཀི་ ཐུགཔ་འདི་ ད་ལྫོ་མ་འཐུང་པར་ ངལ་བཅུག་གེ། ང་
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བཅས་ར་གཉིས་ ཤིང་ཁུར་ཆ་རེ་ ལེན་པར་འགྫོ་ཞིནམ་ལས་ 
འཐུང་པ་ཅིན་ ཞིམ་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། 

དེ་ལས་ ཁ་ཅུང་དལ་མྫོ་གིས་ཡང་ བཏུབ་ཟེར་ཁ་འཆམས་ཏེ་ 
གཉིས་ཆ་ར་ཤིང་ལེན་པར་ ཡར་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ ཀི་ཤིག་གནམ་
མཆྫོང་རྒྱལམྫོ་གི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ ད་རིས་འབདན་ ངེ་གི་གནས་
སྐབས་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤྫོམ་སྫོང་ཡི། ཁ་ཅུང་
དལ་མྫོའི་ གྫོམ་ཐེངས་ཁལ་ལྔ་གིས་ ངེ་གི་གྫོམ་པ་ཕེད་ཀ་ཡང་
མི་འྫོང༌། ང་གིས་ ཤིང་ཁུར་འབག་སྟེ་ ཧེ་མ་ལྫོག་འྫོངས་ཞིནམ་
ལས་ ཐུགཔ་རམ་གངམ་དེ་ ཧུམ་ཆི་ཆི་སེ་རྐྱབ་གེ་ནྫོ། དེ་ཅིག་ར་
ཨིན་ཟེར་མནྫོ་ནུག། 

དེ་ལས་ ཁྫོང་གཉིས་ཆ་ར་ ཤིང་ཁུར་ཆ་རེ་ཐྫོབ་ཞིནམ་ལས་ 
ལྫོག་འྫོངམ་ད་ གནམ་མཆྫོང་རྒྱལམྫོ་དེ་ ཤིང་ཁུར་འབག་སྟེ་ 
གནམ་ཁར་ཚར་རེ་མཆྫོངམ་ད་ ཤིང་ཁུར་ཚར་རེ་ལུག ད་རུང་ 
ཤིང་ཁུར་བསམས་ཏེ་ཚར་གཅིག་མཆྫོངམ་ད་ ད་རུང་ ཤིང་ཁུར་



ཚར་རེ་ལུག་སྟེ་ ཤིང་ཁུར་བསམས་ཡི་ར་འྫོངས་འྫོངསམ་མས། 
ཁ་ཅུང་དལ་མྫོ་གིས་ འགྫོས་ཀིས་བཏང་སྟེ་ ཤ་ར་ར་འྫོངསམ་ལས་ 
ཁིམ་ནང་ཧེ་མ་ལྷྫོད་དེ་ ཐུགཔ་འདི་ག་ར་ དྭངས་འཕྫོས་འཕྫོས་སེ་
འཐུངས། པེ་ཏ་ཡང་ལྕ་ེགིས་བལྡགས་སེ་ ཕྫོཝ་ སྫོ་ལྡིར་ལྡིར་བཟྫོ་
སྟེ་ སྫོའི་སེར་གུ་ནང་ལས་ གཡིབས་བལཝ་ད་འབད་ཚེ་ གནམ་
མཆྫོང་རྒྱལ་མྫོ་ འཚབ་འཚབ་ར་འདྲཝ་སེ་འྫོང་དེས་ཟེར་ཨིན་མས། 

གནམ་མཆྫོང་རྒྱལ་མྫོ་དེ་ ཤིང་ཁུར་ ཁིམ་གི་གདྫོང་ཁར་ 
བཀྫོ་ལྫོང་ཡང་མེད་པར་བརྒྱུགས་ཏེ་ ཁིམ་ནང་བལ་བར་འགྫོཝ་ད་ 
ཐུགཔ་འདི་ ཨ་ཙི་ཅིག་ཡང་མ་བཞག་པར་ དྭངས་འཕྫོས་འཕྫོས་
བཟྫོ་ད་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། གནམ་མཆྫོང་རྒྱལ་མྫོ་ཙིགཔ་ཟ། ཞེ་
སང་མེ་བཟུམ་འབར་ཏེ་ ཐབ་ནང་ལས་མེ་མགལ་ཅིག་འཐུ་འབག་
འགྫོཝ་ཅིག་ སྫོའི་རྒྱབ་ཁར་ཁ་ཅུང་དལ་མྫོ་གི་ བང་ཏྫོ་གུ་ དབུར་
བཏང་ད་ནུག ཀི་ཤིག་གནམ་མཆྫོང་རྒྱལ་མྫོའི་གདུག་རྩུབ་ལུ་བལ་
སྟེ་ ཁ་ཅུང་དལ་མྫོ་ཡང་བཟྫོད་མ་ཚུགས་པར་ ཤིང་འཐུ་བར་འགྫོ་
ནིའི་ གྫོས་སྐྫོར་དང་པ་འཚོལ་མི་ཁྫོད་ར་ཨིན། ཚགས་ཁར་ཁྫོད་ར་

26

26



མ་ཚུད་པར་ སྡུག་ཚིག་ང་ལུ་ཟ་སྟེ་ ག་ཅི་སྫོ་ཟེར་ ཀི་ཤིག་གནམ་
མཆྫོང་རྒྱལ་མྫོ་འདི་ གནམ་ཁ་འཐུཝ་ཅིག་ ཐབ་ཁའི་ལྷ་ང་ནང་
བླུགས་ཏེ་ བརྫོ་བཏང་ད་ནུག།

དེ་གིས་སེ་ ད་ལྫོའི་བར་ན་ ཀི་ཤིག་གི་ཚོས་གཞི་ སྨུག་ནག་
སེ་འྫོང་དགྫོ་མི་འདི་ ཐབ་ཁའི་ལྷ་ང་ནང་ བརྫོཝ་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་
དང་ ཤིག་གི་བང་ཏྫོ་གུ་ གནགཔྫོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྫོད་དགྫོ་མི་དེ་ མེ་
མགལ་གིས་འཚིགས་པའི་རྨ་ཤུལ་ ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲྫོལ་ཡྫོདཔ་
ཨིན་ནྫོ།།  །།
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སླྱོབ་སྒོམ་ཆེན་དང་བྱ་བསྱོད་ནམས་
ཆོས་རྒྱལ།

ཧེ་མ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ ནྫོར་རིཔ་གཉིས་ཡྫོདཔ་མས། ཉིནམ་
ཅིག་འབདཝ་ད་ ཁྫོང་གཉིས་ནྫོར་འཚོ་ས་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་
ལྫོཝ་བཀེས་ཏེ་ ཚལ་མ་ནང་ལུ་ ཟ་ནི་ཅིག་འཚོལ་བར་འགྫོཝ་ད་ 
བ་ཅིག་བཟུང་ཐྫོབ་ནུག བ་འདི་ གསད་ནི་འབདཝ་ད་ སྫོམ་ཆེན་
ཅིག་ལྷྫོད་ནུག སྫོམ་ཆེན་དེ་གིས་ བུཚ་གཉིས་ལུ་ ག་ཅི་འབདཝ་
སྫོ་ཟེར་སླབ་ད་ བུཚ་གཉིས་ཀིས་ ད་རིས་ང་བཅས་གཉིས་ གནམ་
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ས་མེད་ལྫོཝ་བཀེས་ཏེ་ བ་འདི་ གསད་ཟ་ནི་སེ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག 
དེ་ལས་ སྫོམ་ཆེན་གིས་ དབའི་ ཁེད་གཉིས་ཀིས་ བ་འདི་མ་བསད་
པར་གཏང་ད་ ང་ལུ་ལྫོ་ཡྫོད་ ལྫོ་འདི་ ཁེད་གཉིས་ཟ་ཟེར་སླབ་ནུག

དེ་ལས་ ནྫོར་རིཔ་གཉིས་ཀིས་ བ་འདི་ མ་བསད་པར་ སྫོམ་
ཆེན་ལུ་བིན་ནུག སྫོམ་ཆེན་དང་བ་ དེ་ཁ་ལས་ཕར་འགྫོཝ་ད་ བ་
སྫོད་སའི་ཚང་ནང་ལྷྫོད་ལྷྫོདཔ་མས། དེ་ལས་ བ་དེ་གིས་ སླྫོབ་
དཔྫོན་སྫོམ་ཆེན། ད་རིས་ ཁྫོད་ཀིས་ ངེའི་སྲྫོག་སྐྱབས་འབད་བིན་
ཏེ་ བཀིན་ཆེ་ཡི། ང་ ཨ་ནི་ཁར་སྫོདཔ་ཨིན། ངེའི་མིང་ བསྫོད་
ནམས་ཆྫོས་རྒྱལ་ཨིན། ནངས་པ་དྲྫོ་པ་ ཧ་སག་ལྫོངས་ཏེ་ ཁྫོད་ ང་
འབད་སར་ཤྫོག་ས་རེ་ཟེར་སླབ་ནུག། 

དེ་ལས་ སྫོམ་ཆེན་གིས་ དེ་གི་ནངས་པ་དྲྫོ་པ་ཧ་སག་ལྫོངས་ཏེ་ 
བསྫོད་ནམས་ཆྫོས་རྒྱལ་འབད་སར་ལྷྫོདཔ་ད་ བསྫོད་ནམས་ཆྫོས་
རྒྱལ་གིས་ དབའི་ སླྫོབ་དཔྫོན་སྫོམ་ཆེན། ཁ་ཙ་ཁྫོད་ཀིས་ ང་སྲྫོག་
སྐྱབས་འབད་བའི་དགའ་ཚོར་ལུ་ ངེའི་ ཁྫོ་ཁ་རིག་པ་འདི་ བསྣམ་
བྫོན་ཟེར་སླབ་ནུག སྫོམ་ཆེན་གིས་ ཁྫོ་ཁ་རིག་པ་ཟེར་མི་འདི་གིས་ 



ག་ཅི་འབད་བཏུབ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ བསྫོད་ནམས་ཆྫོས་རྒྱལ་གིས་ 
ཁྫོད་ར་ག་ཅི་གནང་ཟེར་སླབཔ་ཅིག་ འདི་ཁ་ལས་ འབྱུངམ་ཨིན་
ཟེར་སླབ་ནུག སྫོམ་ཆེན་གིས་ ཁྫོ་ཁ་རིག་པ་འདི་འབག་འྫོངས་སེ་ 
ཁྫོ་ར་ག་ཅི་དགྫོཔ་ཅིག་ འདི་ལུ་གནང་ཟེར་སླབ་ཅི་ར་ཟ་སྫོད་ནུག། 

ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ སྫོམ་ཆེན་འདི་ བསྫོད་སྫོམས་ལྷང་
པར་འགྫོཝ་ད་ལུ་ ཁྫོ་ཁ་རིག་པ་འདི་ ཨང་རྒས་ཅིག་འབད་སར་
གཏམས་བཞག་ནུག ཨང་རྒས་ལུ་ ཁྫོད་ར་ག་ཅི་དགྫོཔ་ཅིག་ མིང་
བཏྫོན་ཏེ་གནང་ཟེར་སླབ་པ་ཅིན་ འདི་གིས་བིན་འྫོང་ཟེར་སླབ་སེ་
བྫོན་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ ཨང་རྒས་ཀིས་ ཁྫོ་ཁ་རིག་པ་ལུ་ ལྫོ་དང་
ཚོདམ་གནང་ཟེར་སླབ་ཅི་ར་ ཟ་སྫོད་སྫོདཔ་མས། ཕི་རུ་ སླྫོབ་
དཔྫོན་སྫོམ་ཆེན་ བསྫོད་སྫོམས་ལས་ལྫོག་ལྷྫོད་ཞིནམ་ལས་ དབའི་ 
ཨང་རྒས་ ངེའི་ཁྫོ་ཁ་རིག་པ་འདི་ ཀྭ་ལས་ཟེར་སླབ་ད་ ཨང་རྒས་
ཀིས་ ང་མི་ཤེས་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ལྫོག་རེ་མ་སྟེར་བས།

དེ་ལས་ སྫོམ་ཆེན་འདི་ལྫོག་སྟེ་ར་ བསྫོད་ནམས་ཆྫོས་རྒྱལ་
འབད་སར་སྫོང་སེ་ ཁྫོ་ཁ་རིག་པ་བང་ད་ཡི་ཟེར་སླབ་ད་ བསྫོད་
ནམས་ཆྫོས་རྒྱལ་གིས་ ལུག་ཅིག་བིན་ནུག སྫོམ་ཆེན་གིས་ ལུག་
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འདི་གིས་ ག་ཅི་བཏུབ་ཟེར་སླབ་ད་ བསྫོད་ནམས་ཆྫོས་རྒྱལ་
གིས་ ལུག་འདི་ལུ་ ལྫོ་ལེགས་ཤྫོམ་སེ་བིན་ཞིནམ་ལས་ དྲྫོ་པ་རེ་
ལུ་ མཆན་ལྫོགས་གུ་ མཛོ་ཕྫོག་རེ་དྲང་པ་ཅིན་ ལུག་གི་ཁ་ལས་ 
གསེར་ཀམ་ཤ་ར་ར་འཐྫོན་འྫོང་ཟེར་སླབ་སྟེ་ བིན་བིནམ་མས། དེ་
ལས་ སྫོམ་ཆེན་གིས་ ག་དགྫོ་མི་འདི་ལུ་ གསེར་ཀམ་རེ་ ལུག་
འདི་ལས་ བཏྫོན་ཡི་ར་སྫོད་སྫོདཔ་མས། 

དེ་ལས་ ཉིནམ་ཅིག་ བསྫོད་སྫོམས་ལུ་བྫོནམ་ད་ ལུག་འདི་
ཡང་ ཨང་རྒས་འབད་སར་གཏམས་བཞགཔ་ད་ ཨང་རྒས་ཀི་
མནྫོ་བསམ་ལུ་ ལུག་དེ་སེ་ར་བཞག་པ་ཅིན་ ཉིནམ་རེ་གསེར་ཀམ་
རེ་ར་ཨིན་མས། བསད་པ་ཅིན་ ཕྫོ་བའི་ནང་ གསེར་ཀམ་རྒྱགས་
ཚད་འྫོང་མནྫོ་སྟེ་བསད་ད་ནུག ལུག་བསད་ཚརཝ་ད་ ཕྫོ་བའི་ནང་ 
གསེར་ཀམ་གསུམ་ལས་བརྒལ་ཏེ་ མི་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་
ཅིག་བར་ན་ སླྫོབ་དཔྫོན་སྫོམ་ཆེན་འདི་ ལྫོག་ལྷྫོདཔ་ད་ དབའི་ 
ཨང་རྒས་ ངེའི་ལུག་འདི་ ཀྭ་ལས་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཨང་རྒས་ཀིས་ 
ང་མི་ཤེས་ཟེར་སླབ་ནུག།
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དྫོ་རུང་ སླྫོབ་དཔྫོན་སྫོམ་ཆེན་གིས་ བསྫོད་ནམས་ཆྫོས་རྒྱལ་
འབད་སར་སྫོང་སེ་ ལུག་འདི་ཤི་སྫོ་ཡི་ཟེར་སླབ་ད་ བསྫོད་ནམས་
ཆྫོས་རྒྱལ་གིས་ སྟ་གཡུ་ཅིག་བིན་ནུག ཁྫོད་ཀི་ སྟ་གཡུ་འདི་གིས་ 
ག་ཅི་བཏུབ་ཟེར་སླབ་ད་ ཁྫོད་ར་ དྲྫོ་པ་ཧ་སག་ལྫོངས་ཏེ་ སྟ་གཡུ་
འདི་ མཆྫོད་བཤམ་གུ་བཀལ་སེ་ ཕག་འཚལ་བ་ཅིན་ དངྫོས་གྲུབ་
ཐྫོབ་ཟེར་སླབ་ནུག སླྫོབ་དཔྫོན་སྫོམ་ཆེན་གི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ དངྫོས་
གྲུབ་མ་འདྲཝ་ཅིག་ར་ འཐྫོབ་ནི་འདྲ་བས་མནྫོ་སྟེ་ ཕག་འཚལ་
ད་ནུག ཕག་ཚར་ཅིག་འཚལཝ་ད་ལུ་ ཚར་ཅིག་སྤར་ནུག ཚར་
གཉིས་འཚལཝ་ད་ ཚར་གཉིས་སྤར་ནུག ཚར་གསུམ་འཚལཝ་ད་
ལུ་ སྟ་གཡུ་གིས་ སྫོམ་ཆེན་འདི་ ག་ཏེ་འགྫོ་རུང་མ་བཞག་པར་ 
ཤི་ཤི་ར་བརྡུངས་བིན་ད་ནུག།

དེ་ལས་ སླྫོབ་དཔྫོན་སྫོམ་ཆེན་ ཉིནམ་ཅིག་བསྫོད་སྫོམས་
ལུ་བྫོནམ་ད་ སྟ་གཡུ་འདི་ཡང་ ཨང་རྒས་འབད་སར་གཏམས་
བཞག་ནུག དབའི་ ཨང་རྒས་ ངེའི་སྟ་གཡུ་འདི་ལུ་ ཕག་མ་
འཚལ་ས་རེ་ཟེར་སླབ་ད་ ལགས་སྫོ་ཟེར་ཞུ་ནུག ཨང་རྒས་ཀི་
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མནྫོ་བསམ་ལུ་ ཕག་མ་འཚལ་བ་འདི་ འཚལ་བ་ཅིན་ལེགས་ཤྫོམ་
ཨིན་མནྫོ་སྟེ་ སླྫོབ་དཔྫོན་སྫོམ་ཆེན་ རྒྱབ་ཐལཝ་ཅིག་ར་ ཨང་
རྒས་ཀིས་སྟ་གཡུ་འདི་ལུ་ ཕག་འཚལ་ད་ནུག ཕག་ཕྫོག་གསུམ་ 
འགྫོ་མ་འགྫོ་ཅིག་ཁ་ལས་ སྟ་གཡུ་འདི་གིས་ ཨང་རྒས་འདི་ ཞག་
ཞག་ར་དྲངས་སེ་ ཤི་ནི་བཟུམ་ར་བཟྫོ་ནུག་གྫོ།  །།
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34

ནྱོར་རྫིཔ་དང་སྲིནམྱོ།

དང་ཕུའི་དུས་ལུ་ ང་བཅས་རའི་གཡུས་ཁ་ ཆྫོས་མ་དར་ནི་འདི་
གིས་ སྲིནམྫོ་ཚུ་ཡང་ འཕལ་འཕལ་ར་ མི་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་
སེ་སྫོད་ས་ལུ་ གནྫོདཔ་བཀལ་བར་འྫོང་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། ཚར་
ཅིག་འབདཝ་ད་ རི་ཁ་ལུ་ ནྫོར་རིཔ་ཅིག་ ནྫོར་འཚོ་ས་ལུ་ ཆ་
རྫོགས་ག་ཡང་མེད་པར་ ཁྫོ་ར་རྐྱངམ་གཅིག་སེ་ སྫོད་དགྫོཔ་ཐྫོན་
སྫོངམ་མས། ཕི་རུ་ཅིག་འབདཝ་ད་ སྲནིམྫོ་ཅིག་འྫོངས་ཏེ་ ལྫོཝ་
བཀེས་ཆི་ཡི། ཁྫོད་ཟ་དགྫོ་པས་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། ནྫོར་རིཔ་
འདི་ འདྲྫོགས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ ང་ ཟ་མ་ད་ ཨ་ལུ་ལེ་ཤ་གསྫོ་
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ནི་ཡྫོད། ང་གིས་ ཁྫོད་ལུ་ནྫོར་ཤ་ ཀ་ལ་རམ་སྫོམ་གང་བཙོ་སྟེ་
བིན་གེ། ཁྫོད་ར་ དུམ་ག་ཅིག་ངལ་འཚོ་སྟ་ེ སྫོད་ཟེར་སླབ་སླབཔ་
མས། སྲིནམྫོ་དེ་གི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ ནྫོར་རིཔ་ ཁྫོ་ར་གཅིག་གིས་
མི་འགང་ནི་མས་ དང་པ་ཤ་བཙོ་བཙོཝ་ཟ། དེ་ལས་ ནྫོར་རིཔ་ཁྫོ་
ར་ཟ་གེ་མནྫོ་སྟེ་ བཏུབ་བཏུབ་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ སྲིནམྫོ་ངལ་
འཚོ་སྫོད་སར་གཉིད་ལྫོག་སྫོངམ་མས། 

སྲིནམྫོ་དེ་ ཕི་རུ་ཉལ་མི་འདི་གིས་ དྲྫོ་པ་གནམ་ མ་ནངས་ཚུན་
ཚོད་ར་གཉིད་མ་ཚོར་བས། དྲྫོ་པ་གནམ་ནངསམ་ཅིག་ ནྫོར་རིཔ་དེ་
གིས་ ཆུ་ཚན་གནམ་མེད་ས་མེད་འཁྫོལ་ཏེ་ཡྫོད་མི་འདི་ ཡར་འཐུ་
སེ་ དབའི་ དབའི་ཟེར་ སྲནིམྫོ་གི་མགུ་ཏྫོ་ཁར་བླུགས་བཏངམ་
ལས་ སྲིནམྫོ་མགུ་ཏྫོ་ཁ་གི་ སྐྱ་དང་པགས་ཀྫོ་ཚུ་ ག་ར་བཤུར་
བཏང་ད་ནུག སྲིནམྫོ་ དྲགེས་མ་ཚུགས་པར་སྐད་ར་ཤྫོར་ཏེ་ ནྫོར་
གི་བང་ས་ལས་ ཕི་ཁར་ཐྫོན་ཡར་སྫོ་ནུག ཕི་ཁ་ལས་ལྫོག་བལཝ་
ད་ དྫོ་རུང་ ནྫོར་རིཔ་དེ་གིས་ ཀ་ལ་རམ་འདི་ ལགཔ་གཉིས་ཆ་སྟེ་
བཤེད་སེ་ དབའི་ དབའི་ཟེར་སྐད་རྐྱབ་ད་ དྫོ་རུང་ ཆུ་ཚན་འབག་



འྫོངམ་འདྲས་མནྫོ་སྟེ་ སྲིནམྫོ་དེ་གིས་ ཁྫོད་ཁད་མེད་ ནངས་པར་
ཕད་གེ་ས་རེ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ལྫོག་སྟེ་ར་མ་བལ་བར་བྫོག་ཡར་སྫོ་
ནུག།

ནྫོར་རིཔ་འདི་ནི་ ནངས་པ་ག་དེ་སེ་ འབད་འྫོང་ག་མནྫོ་སྟེ་ 
གནམ་མེད་ས་མེད་འདྲྫོགས་ཆི་ནུག དེ་གི་ནངས་པ་དྲྫོ་པ་ ནྫོར་རིཔ་
དེ་ ཧ་སག་སྟེ་ར་ལྫོངས་ཞིནམ་ལས་ ཨྫོམ་ཚུ་བཞྫོ། ནྫོར་ཚུ་རྩྭ་
ཁར་བཏང༌། ནྫོར་རིཔ་ཁྫོ་ར་ཡང་ ལྫོ་འགངསམ་སེ་ཟ་ཞིནམ་ལས་ 
བང་སའི་སྫོ་ལྫོགས་ཁར་ མཚོའི་མཐའ་མར་ ཤིང་རིངམྫོ་ཅིག་ཡྫོད་
མི་དེ་གུ་ འཛེགས་སེ་སྫོད་ནུག ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ སྲིནམྫོ་ ཧེ་
མ་ཆུ་ཚན་གིས་བཤུར་མི་འདི་ དཔལ་ཐེ་ར་ལང་ལང་སེ་ སྣ་ཁིདཔ་
འབད་དེ་ སྲིནམྫོ་ཆ་རྫོགས་ལེ་ཤ་ཁིད་དེ་ ཁྫོ་འཚོལ་དེས་ཟེར་ཨིན་
མས། 

ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ སྲིནམྫོ་ཅིག་གིས་ཁྫོ་མཐྫོང་ནུག ཡར་
བལ་ཞིག་ ཤིང་གུ་མི་ཅིག་འདུག་ཟེར་སླབ་སྟེ་ སྲིནམྫོ་ཚུ་ ག་ར་ 
ཤིང་གི་ར་བར་སྤུངས་ཆི་ནུག དེ་བསང་ སྲིནམྫོ་ཚུ་གིས་ ཤིང་
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གུ་འཛེག་མི་ཤེས་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། དེ་ལས་ སྲིནམྫོ་དཔལ་ཐེ་དེ་གིས་
སླབ་ནུག ད་ ང་བཅས་ཆ་ཁབ་ གཅིག་གིས་གཅིག་གུ་འཛེགས་ཏེ་ 
ཁྫོ་བཟུང་པ་ཅིན་དྲག་ཟེར་སླབ་ད་ སྲནིམྫོ་ཚུ་ ག་ར་ཁ་འཆམས་ཏེ་ 
ཧེ་མའི་སྲིནམྫོ་དེ་ར་འྫོག་ལུ་སྫོད། དེ་གི་གུ་ སྲིནམྫོ་ཚུ་ གཅིག་གིས་
གཅིག་གུ་འཛེགས་ཏེ་ ནྫོར་རིཔ་འདི་བདའ་ཟུན་ནི་བཟུམ་འབད་
ནུག ནྫོར་རིཔ་དེ་ནི་ གནམ་མེད་ས་མེད་འདྲྫོགས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ 
ཤིང་གི་ཞལ་ལག་ཅིག་བཅག་སེ་ དབའི་ དབའི་ཟེར་སླབ་ད་ མར་
འྫོག་ལུ་ཡྫོད་མི་སྲིནམྫོ་དཔལ་ཐེ་དེ་ དབའི་ དབའི་ཟེར་སླབ་ད་ ད་
རུང་ ཆུ་ཚ་ཏྫོམ་བླུག་ནི་ཨིན་མས་མནྫོ་སྟེ་ བྫོག་འགྫོ་ནི་སེ་སྤརཝ་
ཅིག་ སྲིནམྫོ་ཚུ་ ག་ར་རྫོབ་རིལ་ཏེ་ ཤིང་གི་ར་བ་ལུ་ མཚོ་ཅིག་
ཡྫོད་མི་དེ་ནང་ བུད་དེ་ཤི་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ཚུར་ ནྫོར་རིཔ་དེ་ཡང་ 
ཁྫོ་རའི་གནས་སྐབས་དེ་ལུ་ ངལ་རངས་ཏེ་ སེམས་དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་
སེ་ སྫོད་ནི་ཐྫོབ་ནུག་གྫོ།  །།
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སག་དང་གླང་ཅུང་།

དང་ཕུ་དིང་ཕུ་ མི་ཚུ་ག་ར་ ནྫོར་ལུ་བརྟནེ་ཏེ་ ཟ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། 
མི་ཚུ་ སྫོད་སའི་ཁིམ་ཟེརཝ་ཡང་མེད་པར་ ནྫོར་དང་གཅིག་ཁར་ 
གཞིས་སྤྫོ་ཡི་སྤྫོ་ཡི་ར་སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ 
ནྫོར་གི་རུ་ཁག་སྫོམ་ཅིག་ ནྫོར་གི་གགས་གཞན་ཁར་གཞིས་སྤྫོ་སྟེ་
འགྫོཝ་ད་ རྒྱ་ཚམྫོ་ཅིག་ བྫོའུ་ཅུང་འཚར་ཏེ་ ལམ་འགྫོ་མ་ཚུགས་
པར་ འདི་ནང་ལུས་སྫོ་ནུག ཉིནམ་ཅིག་སྟག་ཕྱུ་གུ་ཡྫོད་མི་གི་ཨའི་ 
ན་འཐན་ལྫོཝ་བཀེས་མི་ཅིག་འྫོངས་ཏེ་ རྒྱ་ཚམྫོ་འདི་བསད་བཏང་ད་
ནུག དེ་ལས་ སྟག་གིས་ རྒྱ་ཚམྫོ་གི་ཤ་འདི་འབག་འགྫོཝ་ད་ བྫོའུ་
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ཅུང་འདི་ ཨའི་འགྫོ་དྫོ་མནྫོ་སྟེ་ རྟངི་བདའ་ཏེ་ཡར་སྫོ་ནུག། 
དེ་ལས་ སྟག་ མྫོ་ར་གི་ཕྱུ་གུ་ཡྫོད་སར་ལྷྫོད་དེ་ ཕྱུ་གུ་ལུ་

ཨྫོམ་བིནམ་ད་ རྒྱ་ཚམྫོ་གི་བྫོའུ་ཅུང་ཡང་ བལ་སྟེ་སྫོདཔ་ད་ སི་ཆེ་
སྟེ་ བྫོའུ་ཅུང་ལུ་ཡང་ མྫོ་རའི་ཨྫོམ་འདྲན་འདྲ་བིན་སེ་གསྫོ་ད་ནུག 
ཉིནམ་ཅིག་སྟག་ཨའི་འདི་ ཤ་འཚོལ་བར་འགྫོཝ་ད་ ཤ་རྫོགསཔ་
ཅིག་གི་མདའ་ཕྫོག་སྟེ་ ཤི་ནི་གུ་ཐུགཔ་ད་ མྫོ་རའི་ཕྱུ་གུ་ལུ་སླབ་
སླབཔ་མས། ད་རིས་འབདན་ ང་ཤི་ར་ཤི་ནི་ཨིན་མས། ང་མེད་
པའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྫོད་ཀིས་བྫོའུ་ཅུང་འདི་ མ་བསད་ས་རེ་ཟེར་སླབ་ད་ 
སྟག་གི་ཕྱུ་གུ་འདི་གིས་ བཏུབ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ སྟག་ཨའི་འདི་ཤི་སྫོ་
ནུག།

དེ་ལས་ ཁྫོང་ཨའི་མེད་པའི་སྟག་གི་ཕྱུ་གུ་དང་ རྒྱ་ཚམྫོ་གི་
བྫོའུ་ཅུང་གཉིས་ཆ་ར་ག་ནི་ལས་ འཆམ་ཏྫོག་ཏྫོ་སེ་སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་
མས། ཁྫོང་གཉིས་ ཕི་རུ་ཡང་སྟག་ཚང་ནང་གཅིག་ཁར་ཉལ། དྲྫོ་
པ་ སྟག་ལྫོངས་ཏེ་འགྫོཝ་ད་ སྐད་ཚར་རེ་རྐྱབ་སྟེ་ ཤ་འཚོལ་བར་
འགྫོ། ཉིན་མར་ གང་ཅུང་རྩྭ་ཟ་བར་འགྫོཝ་ད་ རྭཝ་གིས་ གད་



པ་ཚར་རེ་བསླྫོགས་སེ་འགྫོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ 
འ་དྫོམ་ཅིག་འྫོངས་ཏེ་ སྟག་དང་གང་ཅུང་གཉིས་འཆམ་ཏྫོག་ཏྫོ་སེ་ 
རེདམྫོ་རེ་སྫོད་སར་མཐྫོང་སྟེ་ ཁྫོང་གཉིས་ཀི་བར་ན་དཀྫོགས་རྐྱབ་
ཞིནམ་ལས་ སྟག་གིས་ གང་ཅུང་འདི་བསད་པ་ཅིན་ རྒྱུ་མ་ནང་
ཁྫོལ་ཚུ་ ག་ར་ཟ་ནི་ཐྫོབ་ཟེར་མནྫོ་ནུག།

དྲྫོཔ་ཅིག་ སྟག་གི་ཕྱུ་གུ་འདི་ སྟག་ཚང་ནང་ལས་ཐྫོན་འགྫོཝ་
ད་ འ་དྫོམ་གིས་རྟིང་ཤུལ་བདའ་སྟེ་ ཡར་སྫོ་ནུག ཆུ་ཅིག་ཡྫོད་
སར་ལྷྫོདཔ་ད་ འ་དྫོམ་འདི་ སྟག་གིས་གསད་ནི་འབདཝ་ད་ ང་མ་
བསད་ ཁྫོད་ལུ་བྫོ་ཅིག་ སླབ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། སྟག་
གིས་ ག་ཅི་སླབ་ནི་ཡྫོད་ སླབ་ཟེར་སླབ་ནུག འ་དྫོམ་འདི་གིས་ 
ཁྫོད་བཟུམ་མའི་སྟག་ གང་ཅུང་དང་གཅིག་ཁར་སྫོད་དེ་ཨིན་མས། 
ནམ་ཅིག་གང་ཅུང་འདི་གིས་ ཁྫོད་གསད་འྫོང༌། ཉིནམ་རིང་ཆད་
ར་ ཨག་ར་རྐྱབ་སྟེ་ རྭཝ་གིས་གད་པ་ལྷྫོག་མི་འདི་ ཁྫོད་གསད་
ནི་ཟེར་ སླབ་པའི་བར་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྟེ་ཡར་སྫོ་ནུག དྫོ་རུང་ གང་
ཡྫོད་སར་སྫོང་སེ་ གང་འདི་གིས་ འ་དྫོམ་འདི་བརྡུང་པར་འགྫོཝ་
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ད་ ང་ལུ་མ་བརྡུང་ ང་གིས་ཁྫོད་ལུ་ བྫོ་ཅིག་སླབ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་སླབ་
སླབཔ་མས། གང་གིས་ ག་ཅི་སླབ་ནི་ཡྫོདཔ་སྫོ་ཟེར་སླབ་ད་ འ་
དྫོམ་གིས་ ཁྫོད་བཟུམ་མའི་གང་ཅུང་ སྟག་དང་གཅིག་ཁར་སྫོད་དེ་
ཨིན་མས། ནམ་ཅིག་ཁྫོད་ སྟག་གིས་གསད་ཟ་འྫོང༌། སྟག་འདི་
དྲྫོ་པ་ཚར་རེ་འགྫོཝ་ད་ སྐད་ཚར་རེ་རྐྱབ་མི་འདི་ ཕི་ལས་ཤ་ཐྫོབ་པ་
ཅིན་ཨིན། མ་ཐྫོབ་པ་ཅིན་ ཁྫོད་གསད་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་ བར་ཨིན་
ཟེར་སླབ་སེ་ཡར་སྫོ་ནུག། 

དེ་ཚེ་ཕི་རུ་ སྟག་དང་གང་ཅུང་གཉིས་ཆ་ར་ ནང་ན་ལས་དྫོགས་
པ་ཟ་ཡི་ར་ གཅིག་ཁར་ཉལ་ནུག དེ་གི་ནངས་པ་དྲྫོ་པ་ ཧེ་མ་ར་ 
སྟག་འདི་གིས་ལྫོངམ་ཅིག་ སྐད་ཚར་ཅིག་རྐྱབ་ད་ གང་འདི་གི་
མནྫོ་བསམ་ལུ་ རྫོགས་འ་དྫོམ་གིས་སླབ་མི་འདི་ བདེན་པས་ཟེར་
མནྫོ་ནུག དེ་གི་རྟིང་ཤུལ་ར་ གང་འདི་གིས་ཡར་ལྫོངས་སེ་ ཨག་
ར་རྐྱབ་སྟེ་ས་ལྷྫོགཔ་ད་ སྟག་འདི་གི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ཡང་ འ་
དྫོམ་གིས་སླབ་མི་འདི་ ཨིན་ར་ཨིན་མས་ཟེར་མནྫོ་སྟེ་ གཉིས་ཆ་
ར་འཛིངས་ད་ནུག ཉིནམ་གཅིག་ར་ རྒྱལ་ཕམ་ཕེ་མ་ཚུགས་པར་ 
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འཛིང་འཛིང་འབད་བའི་མཐའ་མར་ ན་འཐན་ར་བུང་འགམ་པའི་
ཤུགས་ཀིས་ ཕི་རུ་ཁྫོང་གཉིས་ཆ་ར་ འདྲན་འདྲ་ཤི་སྫོ་ནུག འ་
དྫོམ་འདི་ གང་ཅུང་གི་རྒྱུ་མ་ནང་ཁྫོལ་ཟ་ནི་སེ་ སེམས་དགའ་སྟེ་ 
ཁྫོང་གཉིས་འཛིང་སར་སྫོ་ལྫོགས་ཁར་འྫོངས་ཏེ་ ཡར་ལས་བསྐྫོར། 
མར་ལས་བསྐྫོར་སེ་ ལདམྫོ་བལ་སྫོད་པ་ར་ སྟབས་མ་ལེགསཔ་
ཅིག་ལུ་ གང་ཅུང་འགེལ་འགྫོཝ་ད་ འ་དྫོམ་འྫོག་ལུ་ཚུད་སེ་ སྤར་
མ་ཐལ་བར་ཤི་སྫོ་ནུག་གྫོ།  །།
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ཕྱེམ་ལ།

ཧེ་མ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ ཕྫོ་རྒྱ་པདྨ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། 
ཁྫོ་ཨ་རྟག་ར་ བཏགམ་བཞྫོགས་ཏེ་ རྫོགས་ལུ་བཙོངས་ཏེ་ཟ་དྫོ་
ཡྫོདཔ་མས། ནམ་ཅིག་ ཁྫོ་བཏགམ་གཞྫོག་སྟེ་སྫོདཔ་ད་ ཕེམ་
ལ་ཅིག་འྫོངས་ཏེ་ ཁྫོ་གི་རྒྱ་བྫོ་གུ་ ཚང་བཟྫོ་བཟྫོཝ་མས། ཁྫོ་གིས་ 
ཕེམ་ལ་འདྲྫོག་བཅུག་གེ་མནྫོ་སྟེ་ སྐད་ཤུགས་སེ་རྐྱབ་ད་ འཕརཝ་
ཅིག་གིས་གྫོ་སྟེ་ འཕརཝ་འདྲྫོགས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ གི་ཤིང་གུ་
འཛེགསཔ་ད་ གི་ཅིག་བུད་དེ་ ཀ་ཤའི་མགུ་ཏྫོ་ཁར་ཕྫོག་ནུག དེ་
ལས་ ཀ་ཤ་འདྲྫོགས་ཏེ་བྫོག་འགྫོཝ་ད་ ཀ་ཤའི་རྐངམ་གིས་ སྦུལ་



ཅིག་གི་མགུ་ཏྫོ་བསྣད་ད་ནུག སྦུལ་འདི་ ན་ཟུག་གིས་དྲེགས་མ་
ཚུགས་པར་ བམྫོ་གི་སྫོང་རྫོག་ཟ་བཏང་ད་ནུག། 

དེ་ལས་ བམྫོ་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ རྒྱལ་པྫོའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་
ཏེ་ ངེའི་སྫོང་རྫོག་ སྦུལ་གིས་ཟ་བཏང་ད་ཡི་ཟེར་ཞུཝ་ད་ རྒྱལཔྫོ་
གིས་ སྦུལ་ན་ཤྫོག་ཟེར་གསུངས་ནུག སྦུལ་ རྒྱལཔྫོ་བཞུགས་སར་
བཅརཝ་ད་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ ཁྫོད་ བམྫོ་གི་སྫོང་རྫོག་ག་ཅི་སེ་ ཟཝ་
སྫོ་ཟེར་གསུངམ་ད་ སྦུལ་གིས་ ངེའི་མགུ་ཏྫོ་ ཀ་ཤའི་རྐངམ་གིས་
བསྣད་བིན་ཏེ་ དྲེགས་ར་མ་ཚུགས་པར་ཟ་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནུག རྒྱལཔྫོ་
གིས་ ཀ་ཤ་ན་ཤྫོག་ཟེར་གསུངས་ཞིནམ་ལས་ ཁྫོད་ག་ཅི་སེ་ སྦུལ་
གི་མགུ་ཏྫོ་བསྣད་དཔ་སྫོ་ཟེར་གསུངམ་ད་ ཀ་ཤ་གིས་ ངེའི་མགུ་
ཏྫོ་ཁར་ འཕརཝ་གིས་གི་བླུགས་བིན་ནི་འདི་གིས་ འདྲྫོགས་ཏེ་
བྫོག་འགྫོཝ་ད་ རྐངམ་གིས་བསྣད་ཡར་སྫོང་ནུག་ལགས་ཟེར་
ཞུ་ནུག ད་རུང་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ འཕརཝ་ཤྫོག་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ 
འཕརཝ་ རྒྱལཔྫོ་བཞུགས་སར་བཅརཝ་ད་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ཁྫོད་ག་ཅི་
སེ་ ཀ་ཤའི་མགུ་ཏྫོ་ཁར་ གི་བླུགས་བིན་བིནམ་སྫོ་ཟེར་གསུངམ་
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ད་ འཕརཝ་གིས་ བཏགམ་གཞྫོག་མི་ཨཔ་པདྨ་གིས་ ང་ལུ་སྐད་
ཤུགས་སེ་ རྐྱབ་སྟེ་འདྲྫོག་བཅུགཔ་ལས་ ང་འདྲྫོགས་པའི་ཤུགས་
ཀིས་ གི་ཤིང་གུ་འཛེགསཔ་ད་ གི་བུད་དེ་ ཀ་ཤའི་མགུ་ཏྫོ་གུ་ཕྫོག་
ཅི་ཟེར་ཞུ་ནུག། 

དེ་ལས་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ ཨཔ་པདྨ་ཤྫོག་ཟེར་གསུངས་ནུག 
ཨཔ་པདྨ་ རྒྱལ་པྫོའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅརཝ་ད་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ ཁྫོད་
འཕརཝ་ལུ་སྐད་ཤུགས་རྐྱབ་སྟེ་ ག་ཅི་སེ་འདྲྫོག་བཅུག་བཅུགཔ་
སྫོ་ཟེར་གསུངམ་ད་ ཨཔ་པདྨ་གིས་ ང་གིས་འཕརཝ་འདྲྫོག་
བཅུག་ར་མ་བཅུག ཕེམ་ལ་གིས་ ངེའི་རྒྱ་བྫོ་གུ་ཚང་བཟྫོཝ་མས། 
ང་གིས་ ཕེམ་ལ་འདྲྫོག་བཅུག་ནིའི་དྫོན་ལུ་ སྐད་ཤུགས་སེ་རྐྱབ་
རྐྱབཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནུག དེ་ལས་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ ཕེམ་ལ་ཤྫོག་ཟེར་
གསུངས་ཏེ་ ཕེམ་ལ་རྒྱལཔྫོ་འབད་སར་བཅརཝ་ད་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ 
ཁྫོད་ ཨཔ་པདྨ་གི་རྒྱ་བྫོ་གུ་ ག་ཅི་སེ་ ཚང་བཟྫོ་བཟྫོཝ་སྫོ་ཟེར་
གསུངམ་ད་ ཕེམ་ལ་ཞུ་ས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ང་ར་རང་རྫུན་ཟེར་
སླབ་སྟེ་ མེ་ནང་འཛུལ་སྫོ་ནུག དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ད་རེས་ཡང་
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ཕེམ་ལ་འདི་ མེ་ནང་ལུ་ར་མཆྫོང་མི་འདི་ ཧེ་མ་གི་རྫུན་པ་སེམས་
ཁར་དྲནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཨིན་མས་གྫོ།།  །།
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བུམྱོ་སྤུན་ཆ་གཉིས།

དང་ཕུ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ལུ་ ཨམ་སྤུན་ཆ་གཉིས་ ཡྫོདཔ་ཨིན་
མས། ཁྫོང་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ བུམྫོ་རེ་རེ་སྐྱེས་
སྐྱེསཝ་མས། ཨ་ཞེམྫོ་གི་བུམྫོ་གི་མིང་ མཚོ་མྫོ་དང་ ནུམྫོ་གི་བུམྫོ་
གི་མིང་ལུ་ ལྷ་མྫོ་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། བུམྫོ་གཉིས་ བཟྫོ་
ལ་ཁམ་གསུམ་དང་ འབད་གཞག་བཅའ་གཞག་ག་ར་ ཅྫོག་ར་
འཐདཔ་ཡྫོད་རུང་ ཨམ་རྒན་ཤྫོསམ་འདི་ བང་ཆེ་ནི་འདི་གིས་ ཟ་
ནི་འཐུང་ནི་ཡྫོདན་ མྫོ་ར་དང་ མྫོ་རའི་བུམྫོ་མཚོ་མྫོ་ཟ། ལཱ་འབད་ནི་
ཡྫོདན་ ནུམྫོ་དང་ནུམྫོ་གི་བུམྫོ་ལྷ་མྫོ་ལུ་བཀྫོལ་ཏེ ཨ་ཞེམྫོ་མ་སད་



གཉིས་ཀིས་ ནུམྫོ་མ་སད་གཉིས་ མིག་ཁ་ར་བཀལ་ཏེ་བཞག་དྫོ་
ཡྫོདཔ་མས། དེ་འབད་རུང་ ནུམྫོ་མ་སད་གཉིས་ སེམས་ལེགས་
ཤྫོམ་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ འདྲན་འདྲ་མ་འབད་བར་ བཟྫོད་དེ་ར་སྫོད་
དྫོ་ཡྫོདཔ་མས།

ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ བུམྫོ་གཉིས་ཀིས་ ལྫོ་༡༥ རེ་ལངསམ་
ད་ ནུམྫོ་ལྷ་མྫོ་གི་ཨའི་འདི་ ནད་ཅིག་བཏབ་སྟེ་གྫོངས་སྫོ་ནུག མྫོ་
གྫོངསམ་ད་ སེམས་མྫོ་རའི་བུམྫོ་ལུ་ཆགས་ནི་འདི་གིས་ འདི་འཕྫོ་
ལས་ར་ཁིམ་འདི་ནང་གི་ བ་དམརཔྫོ་ཅིག་ལུ་སྐྱེ་བ་ལེན་ཆི་ནུག 
ཁིམ་འདི་ནང་གི་ ནྫོར་འཚོ་བར་ ཁྫོང་བུམྫོ་གཉིས་ ཉིན་སྐྫོར་རྐྱབ་
སྟེ་ འགྫོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། ལྷ་མྫོ་ནྫོར་འཚོ་བར་འགྫོཝ་ད་ ནྫོར་
བསྐྱྫོར་ནི་ཚུ་ག་ར་ བ་དམརཔྫོ་འདི་གིས་འབད་དེ་ ལྷ་མྫོ་སྫོད་ས་
ལས་ ལྫོང་ར་མི་དགྫོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། མཚོ་མྫོ་ནྫོར་འཚོ་བར་འགྫོཝ་
ད་ བ་དམརཔྫོ་འདི་གིས་ ནྫོར་གཞན་ཚུ་ཡང་ ག་ཏེ་ཡང་སྫོད་མ་
སྟེར་བར་ ཁ་གཏྫོར་བཏང་སྟེ་ མཚོ་མྫོ་ཉིནམ་རིང་ཆད་ར་ བུང་
འགམ་བཅུག་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས།
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ཕི་རུ་ཅིག་འབདཝ་ད་ མཚོ་མྫོ་མ་སད་གཉིས་ཆ་སྟེ་ བ་
དམརཔྫོ་འདི་ གསད་ནི་གི་བསྟུན་གྫོས་འབད་ས་ལུ་ ལྷ་མྫོ་གིས་གྫོ་
ཆི་ནུག ལྷ་མྫོ་ དྲྫོ་པ་ཧ་སག་ལྫོངས་ཏེ་ ནྫོར་གི་ཨྫོ་ཀ་ནང་སྫོང་སེ་ 
བ་དམརཔྫོ་འདི་ལུ་སླབ་ནུག ཨའི་ཁྫོད་ར་ ཁྫོང་མཚོ་མྫོ་མ་སད་
གཉིས་ཀིས་ གསད་ར་གསད་ནི་ཟེར་སླབ་དེས། ག་དེ་སེ་འབད་རུང་ 
ཁྫོང་མ་སད་གཉིས་ཀི་ལག་པ་ལས་ སྤར་མ་ཐལཝ་ ཐད་རི་བ་རི་
ཨིན་མས་ཟེར་སླབ་ནུག བ་དམརཔྫོ་འདི་གིས་ མྫོ་རའི་བུམྫོ་ལུ་ 
ད་ ཁྫོང་གིས་ང་གསད་ད་རུང་ ཁྫོད་ར་ མྱ་ངན་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་
དགྫོ། ངེའི་ཤ་ལྷམ་ཚངམ་སེ་འཐུ་སྟེ་ ཨེ་ཁུག་གི་འྫོག་ལུ་ རྫོ་ལེབ་
སྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་གི་འྫོག་ལུ་ ཨེབ་བཞག་ས་རེ་ཟེར་སླབ་ནུག 
དེ་སེ་སླབ་ཚརཝ་ཅིག་ ཁྫོང་མ་སད་གཉིས་ཀིས་ དམར་མཁནམ་
འབྫོ་སེ་ བ་དམརཔྫོ་འདི་བསད་ད་ནུག།

 དེ་ལས་ བུམྫོ་འདི་གིས་ མྫོ་རའི་ཨའི་གིས་ ག་སླབ་མི་འདི་ 
དམར་མཁནམ་ལུ་སླབ་སྟེ་ འབད་བཅུག་ནུག དེ་ལས་བ་དམརཔྫོ་
འདི་ འདི་འཕྫོ་ལས་ར་ ཁིམ་དེ་ནང་གི་ བམྫོ་ཅིག་ལུ་སྐྱེ་བ་ལེན་
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ཆི་ནུག དེ་ལས་ ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ གཡུས་དེ་ནང་
གི་ལྫོ་བསྟར་གི་ ལདམྫོ་སྫོམ་ཅིག་ སྟྫོན་རན་ནུག ལདམྫོ་དེ་ནང་ 
མཚོ་མྫོ་མ་སད་གཉིས་ ཆུ་བཤལ་རྐྱབ། གྫོ་ལ་ལེགས་ཤྫོམ་གྫོན་
སེ་འགྫོཝ་ད་ ལྷ་མྫོ་ལུ་ སྲནམ་བེ་གང་ སྤང་ནང་གཏྫོར་བཞག་
ཞིནམ་ལས་ སྲནམ་འདི་ཚུ་ག་ར་ བསྒྫོམ་བཞག་ཟེར་སླབ་སེ་ཡར་
སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ ལྷ་མྫོ་སྲནམ་བསྒྫོམས་སྫོདཔ་ད་ མྫོ་ར་གི་ཨའི་ བམྫོ་
ལུ་སྐྱེ་བ་ལེན་མི་འདི་འྫོངས་སེ་ སྲནམ་བེ་གངམ་འདི་ ཡུདཔ་
ཐེངས་ཅིག་ལུ་ བསྒྫོམས་བིན་སེ་ བུམྫོ་ཁྫོད་ར་ཡང་ ལདམྫོ་བལ་
བར་སྫོང༌། སྲནམ་འདི་ཡང་ གལ་བཤལ་རྐྱབ་སྟེ་བཏང་སེ་ཤྫོག་
ཟེར་སླབ་ནུག ལྷ་མྫོ་གིས་ ལདམྫོ་བལ་བར་འགྫོ་ནིའི་ གྫོ་ལ་མེད་
ཟེར་སླབ་ད་ བམྫོ་གིས་ ཁྫོད་ར་ ཨེ་ཁུག་འྫོག་གི་རྫོ་ལེབ་འདི་ཡར་
ལྷྫོག་སྟེ་ བལ་ཟེར་སླབ་ནུག བུམྫོ་འདི་གིས་ ཡར་ལྷྫོག་སྟེ་བལཝ་
ད་ གྫོས་ཆེན་གི་སྟྫོད་གྫོ། གྫོས་ཆེན་གི་དཀི་ར་ཚུ་མཐྫོངམ་ལས་ 
ལྷ་མྫོ་གིས་ དེ་ཚུ་གྫོན་སེ་ སྲནམ་བེ་གངམ་འདི་ཡང་ ལྫོ་རས་ནང་
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བཅིངས་འབག་སེ་ ལདམྫོ་བལ་བར་ཡར་སྫོ་ནུག ཉིན་མར་ ལདམྫོ་
བལ་སེ་ ཕི་རུ་ལྫོག་འྫོངམ་ད་ སྲནམ་འདི་ཡང་ གལ་བཤལ་རྐྱབ་
སྟེ་བཏང་བཞག་སེ་ མཚོ་མྫོ་མ་སད་གཉིས་ལྫོག་མ་ལྷྫོདཔ་ལས་ 
མྫོ་ཁིམ་ནང་ལྫོག་ལྷྫོདཔ་སེ་འྫོངས་ནུག ལྷ་མྫོ་ཁིམ་ནང་གཡྫོག་
ལཱ་འབད་སྫོདཔ་ད་ མཚོ་མྫོ་མ་སད་གཉིས་ སྲནམ་གལ་བཤལ་
གཏང་མི་ བུམྫོ་དེ་ར་ལེགས་པས་ཟེར་ བྫོ་སླབ་ཅི་ར་འྫོང་དེས་ཟེར་
ཨིན་མས། 

དྫོ་རུང་ དེ་གི་ནངས་པ་ཡང་ ལདམྫོ་བལ་བར་ མཚོ་མྫོ་
མ་སད་གཉིས་ཀིས་ ཧེ་མ་འགྫོ་ ལྷ་མྫོ་གིས་རྟིང་ལས་ཁ་ཙ་
བཟུམ་སེ་ར་བཟྫོ་སྟེ་འགྫོཝ་ལས་ མྫོ་ཉིནམ་གཅིག་ལས་ཉིནམ་
གཅིག་བཟང་ཐྫོན་ཏེ་ ཉིནམ་གསུམ་འབདཝ་ད་ བུམྫོ་ལྷ་མྫོ་འདི་ 
གཡུས་དེ་ནང་གི་ རྒྱལ་པྫོའི་སྲས་འདི་གིས་ བཙུནམྫོ་སེ་ཁིད་
ཡར་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ རྒྱལ་པྫོའི་སྲས་ ཐུགས་ག་ཅི་དེ་མཉེས་ཏེ་ 
ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་འདྲིཝ་ད་ མྫོ་གིས་ཧེ་མ་གི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ ག་ར་དྭངས་
འཕྫོས་འཕྫོས་སེ་ རྒྱལ་སྲས་ལུ་ཞུ་ནུག དེ་ལས་ རྒྱལ་སྲས་ཀིས་ 
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དེ་འབདན་ དང་པ་ར་ ང་བཅས་གཉིས་ ཁྫོད་ཀི་ཨའི་ལེན་པར་
འགྫོ་གེ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ལྷ་མྫོ་གི་ཁིམ་ནང་བྫོན་ཞིནམ་ལས་ 
མྫོ་གི་ཨའི་གི་སྐྱེཝ་ བམྫོ་འདི་ཙེའུ་ནང་འདེགས་སེ་ ཕག་ཞུ་མི་
ཅིག་ལུ་བཀལ་ མྫོ་ར་དང་ རྒྱལ་སྲས་ཆིབས་གུ་འཆིབ། མཚོ་མྫོ་
མ་སད་གཉིས་ བ་རྫོགས་སེ་ཁིད་འྫོངས་ཏེ་ རྒྱལ་པྫོའི་ཕག་རིམྫོ་
སེ་ བཙུགས་བཞག་ནུག་གྫོ།  །།
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ལྱོ་ཚང་བུ་དྲུག

ཧེ་མ་ གཡུས་ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ དྲུང་འཚོའི་བུ་ཅིག་ རིས་པའི་
བུ་ཅིག་ ལྷ་བིས་པའི་བུ་ཅིག་ སྤང་ཀའི་བུ་ཅིག་ ཤིང་བཟྫོ་བྫོའི་
བུ་ཅིག་ རྫོ་བཟྫོ་བྫོའི་བུ་ཅིག་བཅས་ ཁྫོང་བུ་དྲུག་ ལྫོ་ཚང་བསྫོམས་
ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཁྫོང་དྲུགཔྫོ་ཆ་ར་ 
གཡུས་གཞན་ཁ་ལས་ཕར་ བཤལ་བར་འགྫོ་ནི་གི་ བསྟུན་གྫོས་
འབད་ནུག ཁྫོང་དྲུག་ལུངམ་ཅིག་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ མི་རེ་གིས་ ཤིང་
རེ་བཙུགས་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཁྫོང་བཤལ་བར་ ས་གནས་ག་ཏེ་
འགྫོ་རུང་ ལྫོ་གསུམ་གི་རྒྱབ་ལས་ ཉིནམ་དེ་ཁར་ ཤིང་བཙུགས་



ས་དེ་ནང་ ལྫོག་འཛོམས་དགྫོཔ་སེ་ ཁ་ཚིག་བཟྫོ་བཞག་སྟེ་ཡར་སྫོ་
ནུག།

ལྫོ་གསུམ་སྫོང་བའི་ཉིནམ་དེ་ཁར་ ལྫོ་ཚང་ཁྫོང་ལྔ་ ལྫོག་ལྷྫོད་
རུང་ སྤང་ཀའི་བུ་དེ་ ལྫོག་མ་ལྷྫོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ རིས་
པའི་བུ་དེ་གིས་ ས་རིས་བསྒྱུར་ཏེ་བལཝ་ད་ སྤང་ཀའི་བུ་དེ་ རྫོ་
ཅིག་གི་འྫོག་ལུ་ཨེབ་སྟེ་འདུག་ཟེར་ རིས་ནང་ཐྫོན་ནུག ཁྫོང་ལྔཔྫོ་
ཆ་ར་ འཚོལ་བར་གྫོ་བའི་བསང་ སྤང་ཀའི་བུ་དེ་ རྫོ་སྫོམ་ཅིག་གི་
འྫོག་ལུ་ཡྫོད་མི་འདི་ རྫོ་བཟྫོ་བྫོའི་བུ་དེ་གིས་ རྫོ་སྫོམ་འདི་དཀྲུམས་
ཏེ་ བཏྫོན་ད་ནུག དྲུང་འཚོའི་བུ་དེ་གིས་ ཤིཝ་ལྫོང་པའི་སན་
བིནམ་ཅིག་ སྤང་ཀའི་བུ་དེ་དྲནམ་ལྷྫོད་དེ་ ཆ་རྫོགས་ཚུ་ལུ་ དེ་
སེ་སླབ་ནུག ང་ བཤལ་འགྫོ་ས་ལུ་ ཨམ་སྲུ་འཇའ་རིསམྫོ་ཅིག་
ཐྫོབ་སྟེ་ མྫོ་དང་དགའ་སྤྫོ་བཏྫོན་སྫོད་པའི་བར་ན་ར་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ 
ངེའི་ཨམ་སྲུ་ཡང་འཕྫོག་ ང་ར་ཡང་ བཟྫོ་ལ་འ་ནེ་སེ་ བཟྫོ་ད་ཡི་
ཟེར་སླབ་ནུག། 
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དེ་ལས་ ཁྫོང་དྲུག་བསྟུན་གྫོས་རྐྱབ་སྟེ་ ཨམ་སྲུ་དེ་ ལྫོག་
ལེན་པར་འགྫོ་ནི་སེ་ ཤིང་བཟྫོ་བྫོའི་བུ་དེ་གིས་ ཤིང་གི་བ་འཕུར་
བཏུབ་མི་ཅིག་བཟྫོ། དེ་ལུ་ ལྷ་བིས་པའི་བུ་དེ་གིས་ ཚོན་ཅིག་ཡང་
བཏང་སེ་ ཁྫོང་དྲུགཔྫོ་ཆ་ར་ བ་དེ་གི་ནང་ན་འཛུལ་ཏེ་ སྤང་ཀའི་
བུ་གི་ཨམ་སྲུ་འཕྫོག་མི་ རྒྱལ་པྫོའི་ཕྫོ་བང་ཁ་ཐུག་སྫོང་ནུག བ་དེ་
གིས་ ཕྫོ་བང་སྐྫོར་ར་རྐྱབ་ཅི་ར་ སྫོད་སྫོད་པའི་བར་ན་ རྒྱལཔྫོ་
གིས་གཟིགས་ཏེ་ ད་རིས་ ངེའི་ཕྫོ་བང་པད་སྐྫོར་ རྐྱབ་ཅི་ར་འཕུར་
མིའི་བ་འདི་ ནམ་ཡང་མ་མཐྫོང་པའི་བ་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་
ཅིག་ཨིན་མས། བཙུནམྫོ་ཁྫོད་ཀིས་ ཕྫོ་བང་ཐྫོག་ཁ་ལུ་སྫོང་ཞིནམ་
ལས་ བསང་ཅིག་གཏང་ཟེར་གསུངསམ་ལས་ བཙུནམྫོ་བསང་
གཏང་པར་འྫོངམ་ད་ལུ་ བ་དེ་གིས་ འཐུ་སྟེ་འབག་ཡར་སྫོ་ནུག།

ལྫོག་སྟེ་ ཁྫོང་རའི་གཡུས་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ བུམྫོ་དེ་ གནམ་
མེད་ས་མེད་ འཇའ་རིསམྫོ་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ ལྫོ་ཚང་ག་ར་སེམས་
ཤྫོར་ཏེ་ གཅིག་གིས་འབདན་ གཅིག་ལུ་དགྫོ་ཟེར་ ཁ་མ་འཆམས་
པར་འཐབ་སྫོདཔ་ད་ དྫོན་དག་གཙོ་བྫོ་ར་ ཨམ་སྲུ་དེ་གི་ཞྫོར་ཁ་
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ལས་ཨིན་མས། དེ་བ་འདི་ ཨམ་སྲུ་དེ་མེདཔ་བཟྫོ་བ་ཅིན་ དྲག་ནི་
མས་མནྫོ་སྟེ་ ཨམ་སྲུ་དེ་བསད་བཏང་ད་ནུག ཤུལ་མ་ དེའི་སྐྫོར་
ལས་ རྒྱལཔྫོ་གིས་མཁེན་ཏེ་ ཁྫོང་ལྫོ་ཚང་དྲུགཔྫོ་ཆ་ར་ རྒྱལཔྫོ་
གིས་ཁིམས་བཏང་སྟེ་བསད་ད་ནུག དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ད་ལྫོའི་
བར་ན་ཡང་ ཕྫོ་དྲུག་བེས་མི་འཁྫོར་ཟེར་ ཕྫོ་སྐྱསེ་དྲུག་གཅིག་ཁར་
བསྫོམས་ཏེ་ འགྫོ་མི་བཏུབ་ཟེར་བའི་གཏམ་འདི་ཡང་ འ་ནི་ཁ་
ལས་ཐྫོན་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།།   །།
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ཨ་ཞང་འདྱོད་པ་ཅན།

དང་ཕུ་དིང་ཕུ་ གཡུས་ཚན་ཅིག་ནང་ ཨ་ཞང་ཅིག་དང་ ཚ་བྫོ་ཅིག་
ཡྫོདཔ་མས། ཨ་ཞང་འདི་ ཕྱུགཔྫོ་སེ་ ནྫོར་སེམས་ཅན་ཡང་ ལེ་
ཤ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། ཚ་བྫོ་དེ་ལུ་ བ་གཅིག་མ་གཏྫོགས་ གཞན་
ག་ནི་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད་ སྫོད་ས་ཡང་ ཨ་ཞང་གི་ཁིམ་གི་སྫོ་ཁ་
ལུ་ སུག་མ་གིས་བཟྫོ་བཟྫོ་བའི་ས་སྫོར་ཅིག་ནང་ སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་
ཨིན་མས། ཉིནམ་ཅིག་ཚ་བྫོ་དེ་ རྫོགས་ཀི་ལཱ་སར་འགྫོ་ནི་འབདཝ་
ད་ ཁྫོ་གི་བ་འདི་ཡང་ ཨ་ཞང་གི་ནྫོར་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བཞག་
གནང་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། ཨ་ཞང་གིས་ བཞག་ནི་གི་ཐད་ཁར་



ལྷྫོདཔ་ད་ བཞག་ནི་ར་རྨམ། ལ་མ་ ཁྫོད་ཀི་བ་འདི་ འབང་ད་པ་
ཅིན་ ང་ལུ་མ་སླབ་ས་རེ་ཟེར་སླབ་ནུག ཚ་བྫོ་འདི་གིས་ ཁྫོད་ཀི་
ནྫོར་ལེ་ཤ་གི་སྦུག་ལས་ ངེའི་བ་གཅིག་འདི་ མི་འབངམ་འྫོང་མེན་
ན་ཟེར་ སླབ་སེ་ཡར་སྫོ་ནུག།

ཚ་བྫོ་དེ་ ལཱ་སར་རྒྱབ་ཐལཝ་ཅིག་ ཨ་ཞང་གིས་ ཚ་བྫོ་དེ་གི་
བ་དེ་བསད། ཀྫོཝ་འདི་ ཁིམ་གི་ཐྫོག་ཁར་བཀལ་སེ་བཞག་ད་ནུག 
ཕི་རུ་ ཚ་བྫོ་ ལཱ་ས་ལས་ལྫོག་ལྷྫོད་དེ་ ཨ་ཞང་ལུ་ ངེ་གི་བ་ག་ཏེ་
ཡྫོད་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཨ་ཞང་གིས་ ཁྫོད་ཀི་བ་འདི་ འཕརཝ་གིས་
ཟ་སྟེ་ ཀྫོཝ་རྐྱངམ་གཅིག་ལས་ མ་ལུས་པས་ཟེར་སླབ་ནུག ཚ་
བྫོ་གིས་ ཨ་ཞང་ཤྫོབ་རྐྱབ་འདྲས་མནྫོ་སྟེ་ པགས་ཀྫོ་དེ་ཡྫོད་རུང་ 
འབག་ཤྫོག་ཟེར་སླབ་ད་ ཨ་ཞང་གིས་ ཐྫོག་ཁར་བཀལ་བཞག་
ཡྫོད། ཁྫོད་ར་འཐུ་ཆི་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ ཚ་བྫོ་འདི་གིས་ འཐུ་
བར་འགྫོཝ་ད་ དྫོན་ལས་ར་ ཁྫོ་རའི་བ་གི་པགས་ཀྫོ་ཨིན་མས་ལྫོ། 
ཁྫོ་དབུགས་འགམ་པའི་ཤུགས་ཀིས་ ཀྫོཝ་འདི་འཐུ་སེ་ འབག་
ཡར་སྫོ་ནུག།
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ཚ་བྫོ་འདི་ ག་ཏེ་འགྫོཝ་ཟེར་ཡང་མེད་པར་ དེ་སེ་ར་འགྫོ་བའི་
ལམ་ཁར་ ཤིང་ཅིག་གུ་ འཛེགས་སྫོད་དགྫོ་མནྫོ་ཆི་ནུག ཀྫོཝ་འདི་
ཡང་འབག་སེ་ ཤིང་ཅིག་གུ་འཛེགས་སྫོདཔ་ད་ ཨརཝ་གསུམ་
འྫོངས་སེ་ ཤིང་འདི་གི་ར་བར་སྫོད་དེ་ ཨརཝ་བརྐུ་བརྐུ་བའི་ཅ་ལ་
ཚུ་ བགྫོ་བཤའ་རྐྱབ་ནི་འབད་དེས་ཟེར་ཨིན་མས། ཁྫོ་གིས་ ཤིང་
མགུ་ལས་མར་ ནྫོར་གི་པགས་ཀྫོ་འདི་ བཀྫོ་བཏངམ་ད་ ཨརཝ་
གསུམ་པྫོ་ རྣམ་རྟྫོག་ར་ལངས་ཏེ་ ཁྫོང་ཚུ་ བདའ་མི་ཐྫོན་འྫོངས་
ནུག་ཟེར་ ཅ་ལ་ཚུ་ཡང་ག་ར་ འདི་ཁར་བཀྫོ་བཞག་སེ་བྫོག་ཡར་
སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ ཁྫོ་གིས་ ཤིང་མགུ་ལས་མར་བབས་སེ་ ཅ་ལ་ཚུ་
འབག་སྟེ་ ཁིམ་ནང་ལྫོག་ཡར་སྫོ་ནུག ཨ་ཞང་གིས་ ཅ་ལ་ཚུ་
མཐྫོངམ་ད་ དྫོ་རུང་ཕག་དྫོག་ལངས་ཏེ་ དབའི་ ཚ་བྫོ་ཁྫོད་ཀིས་ 
ཅ་ལ་ཚུ་ ག་དེ་སེ་ཐྫོབ་ཐྫོབཔ་སྫོ་ཟེར་དྲསི་ནུག ཚ་བྫོ་གིས་ཡང་ 
ཨང་ཞང་ལུ་ ལན་འཇལ་ནིའི་གནས་སྐབས་ཅིག་མཐྫོང་སྟེ་ དེ་
སེ་སླབ་ནུག ཨ་ཞང་ ང་ལུ་ བ་གཅིག་གི་པགས་ཀྫོ་ལས་བརྒལ་
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མེད་ནི་འདི་གིས་ ཅ་ལ་ཨ་ཙི་ཅིག་ལས་བརྒལ་མ་ཐྫོབ། ནྫོར་ལེ་
ཤ་གི་པགས་ཀྫོ་བཙོང་ནི་ཡྫོད་པ་ཅིན་ ཅ་ལ་འདི་བ་ལེགསཔ་ ལེ་
ཤ་འཐྫོབ་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། དེ་ལས་ ཨ་ཞང་
གིས་ པགས་ཀྫོ་ཚུ་བཙོང་ས་ག་ཏེ་འདུག ག་དེ་སེ་ར་ འབད་དགྫོཔ་
འདུག་གྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཚ་བྫོ་གིས་ ཁྫོད་ར་ པགས་ཀྫོ་ཚུ་འབག་
སྟེ་ ཤིང་གུ་འཛེགས་སེ་སྫོད་ཞིནམ་ལས་ ཤིང་འདི་གི་ར་བར་ མི་
ག་འྫོང་མི་དེ་ལུ་ པགས་ཀྫོ་འདི་ བཀྫོ་བཏང་དགྫོ་པས་ཟེར་སླབ་
ནུག དེ་ལས་ ཨ་ཞང་འདི་ ཚ་བྫོ་གིས་སླབ་དྫོ་བཟུམ་སེ་ ཁྫོ་ར་གི་
ནྫོར་ཁལ་ཅིགཔྫོ་འདི་བསད། པགས་ཀྫོ་དྫོ་ཅིག་འབག་སྟེ་ ཤིང་གུ་
འཛེགས་སྫོདཔ་ད་ དྫོ་འབག་མི་དག་པ་ཅིག་འྫོངས་ཏེ་ ཤིང་དེ་གི་
ར་བར་ ངལ་འཚོ་སྫོདཔ་ད་ པགས་ཀྫོ་འདི་ བཀྫོ་བཏང་བཏངམ་
མས། དེ་ལས་ མི་ཚུ་ག་ར་རུབ་སྟེ་ ཨ་ཞང་འདི་ བཟུང་ཞིནམ་
ལས་ ཞག་ཞག་ར་བརྡུངས་བཏང་ད་ནུག།

ཨ་ཞང་འདི་ ཚ་བྫོ་གིས་ མགྫོ་སྐྫོར་རྐྱབཔ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ 
ཁིམ་ནང་ལྫོག་སྫོང་ཞིན་ན་ སླབ་ལྫོང་བཅའ་ལྫོང་ ག་ནི་ཡང་མེད་
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པར་ ཚ་བྫོ་འདི་ སྒྫོམ་ཅུང་ནང་བཙུགས། ནང་ན་ཆུ་མ་ཐལཝ་སེ་
བཟྫོ་ཞིནམ་ལས་ ཆུ་ནང་བཀྫོ་བཏང་ད་ནུག སྒྫོམ་ཅུང་ནང་ན་ ཆུ་
མ་ཐལ་ནི་འདི་གིས་ ཆུའི་ཁ་ལས་ཕར་ལྡིང་སེ་ འབག་འགྫོཝ་ད་
ལུ་ དྫོམ་ཅིག་ ཆུའི་མཐའ་མ་ལས་འྫོངམ་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་སྟེ་  དྫོམ་
གིས་སྒྫོམ་འདི་བཟུང་སེ་ཁ་ཕེ་བཏང་ནུག དེ་ལས་ ཚ་བྫོ་འདི་ སྒྫོམ་
ནང་ལས་ཐྫོན་ཞིནམ་ལས་ དྫོམ་དང་གཅིག་ཁར་ལགཔ་མཐུད་
སེ་སྫོདཔ་ད་ མི་གཅིག་ ལུང་སེར་མའི་གྫོ་ཅིག་གྫོན། རྟ་ཕྫོ་ཆེན་
ཅིག་གུ་བཞྫོན། དཔའ་རྟགས་ཅིག་བཏགས་སེ་འགྫོ་མི་ཅིག་གིས་
མཐྫོང་ནུག མི་འདི་ཡ་མཚན་ཆེ་སྟེ་ དབའི་ ཁྫོད་དྫོམ་དང་གཅིག་
ཁར་ ག་ཅི་འབདཝ་ཟེར་དྲིས་དྲསིཝ་མས། ཚ་བྫོ་དེ་གིས་ དྫོམ་འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ ལགཔ་མཐུད་དེ་སྫོདཔ་ད་ དྫོམ་གི་མཆན་ལྫོགས་
འྫོག་ལས་ གསེར་ཀམ་ཐྫོནམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། མི་འདི་ 
དྫོན་ལས་ར་ཨིནམ་འདྲས་མནྫོ་སྟེ་ ཁྫོད་ཀི་དྫོམ་དང་ ངེའི་རྟ་དང་
ཅ་ལ་ཚུ་ སྫོར་ན་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། ཁྫོ་གིས་ཡང་བཏུབ་ཟེར་
སླབ་སེ་ གྫོ་ལ་དང་ཅ་ལ་ཚུ་ག་ར་སྫོར་སེ་ མི་འདི་གི་ལགཔ་ དྫོམ་
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གི་ལགཔ་དང་གཅིག་ཁར་སྦྲགས་ཏེ་བསམ་བཞག་སེ་ ཚ་བྫོ་དེ་ དེ་
ནང་ལས་རྟ་གུ་བཞྫོན་སེ་ལྫོག་སྫོ་ནུག། 

ཚ་བྫོ་འདི་ གཟབ་སྤྫོས་རིག་སྟེ་ ལྫོག་ཁིམ་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ ཨ་
ཞང་གིས་ དབའི་ མི་ཆུ་ནང་བསྐྱལ་བཏང་རུང་ དྫོ་རུང་ལྫོག་ཐྫོན་
འྫོངས་ནུག་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། ཚ་བྫོ་གིས་ ཨ་ཞང་གིས་ ང་
ཆུ་ནང་བསྐྱལ་ཏེ་བཀའ་དྲིན་ར་ཆེ་ཡི། ཆུ་ནང་ལུ་ ང་བཅས་རའི་ 
ཧེ་མ་ཤི་མི་གི་ཕམ་དང་གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཕྱུགཔྫོ་
ཐལ་ཏེ་ མར་སྫོད་ནུག ང་ལུ་ རྟ་འདི་དང་གྫོ། དཔའ་རྟགས་ཚུ་
ལམ་འཇུག་རྐྱབ་བིན་དེས། ཟྫོང་ཆ་དྫོ་དང་ གཉེར་ཚང་ཚུ་འབག་
ཟེར་སླབ་དེས། ང་མི་ཕུད་རྫོག་ཅིག་ལུ་ དགྫོཔ་མེད་ཟེར་སླབ་སྟེ་
མ་ལེན། ཨ་ཞང་ཁྫོད་ར་ལྷྫོད་པ་ཅིན་ འདི་ལས་ལྷག་སྟེ་ འཐྫོབ་
ནི་མས་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། ཨ་ཞང་སེམས་ཤྫོར་ཏེ་ ཁྫོང་འབད་
སར་ག་དེ་སེ་ འགྫོ་དགྫོ་པས་ག་ཟེར་འདྲཝི་ད་ ཨ་ཞང་ཁྫོད་ཀིས་ 
ང་གཏང་དྫོ་བཟུམ་སེ་ར་ འགྫོ་དགྫོ་པས་ཟེར་སླབ་བིན་ནུག། 

62

62



དེ་ལས་ ཨ་ཞང་གིས་ དེ་སེ་ར་ཨིན་པ་ཅིན་ ང་ཡང་སྒྫོམ་ནང་
ལུ་ བཙུགས་གཏང་གནང་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། ཚ་བྫོ་གིས་ ཨ་
ཞང་ཆུ་ནང་བསྐྱལ་ནིའི་སྒྫོམ་ནང་ན་ལུ་ ཆུ་འཛུལ་བཏུབཔ་བཟྫོ་
ཞིནམ་ལས་ ཨ་ཞང་འདི་ནང་བཙུགས་སེ་ ཆུ་ནང་བསྐྱལ་བཏང་ད་
ནུག ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ སྒྫོམ་ནང་ན་ཆུ་འཛུལ་ཏེ་ ཆུའི་གཤམ་
ལུ་ཐིམ་སེ་ ཨ་ཞང་ཤི་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ ཨ་ཞང་གི་ཤུལ་འདི་ཚུ་ག་
ར་ ཚ་བྫོ་དེ་གིས་ བང་བཏབ་སྟེ་སྫོད་ནུག་གྫོ།  །།
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བུ་ར་རྒས།

ཧེ་མ་ གཡུས་ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ ཨམ་ཅིག་ལུ་ བུ་གཉིས་ཡྫོདཔ་
མས། བུ་སྫོམ་ཤྫོས་དེ་ སེམས་སྤང་དྲགས་ ངར་ཡེང་ཡེ་སེ་ཡྫོདཔ་
མས། ཁྫོ་གི་མིང་ལུ་ སྤང་སྤྲུ་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། བུ་ཆུང་
ཤྫོསམ་དེ་ མནྫོ་རྒྱ་ཆུང་སུ་ཅིག་སེ་ ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ ཁྫོ་གི་མིང་
ཡང་ ར་རྒས་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། བུ་རྒས་ཤྫོསམ་སྤང་
སྤྲུ་དེ་ བཝ་ཡང་ ཧེ་མ་འྫོང་ནི་འདི་གིས་ ཉིན་མར་ཉིན་མར་ ཤིང་
འཐུ་བ་ར་འགྫོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། བུ་ཆུང་ཤྫོསམ་ ལྫོ་ན་ཡང་ ཆུང་ནི་
འདི་གིས་ ཨའི་གི་ཆ་རྫོགས་སེ་ ཁིམ་ནང་ར་སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། 
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ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཕྫོ་རྒནམ་སྤང་སྤྲུ་ན་སྟེ་ ཐབ་ཤིང་ལེན་
པར་འགྫོ་མ་ཚུགས་པར་ ཨའི་གིས་ བུ་ར་རྒས་ལུ་སླབ་སླབཔ་
མས། དབའི་ ར་རྒས་ ཁྫོད་ད་ལྫོ་ཚུན་ཚོད་ ཐབ་ཤིང་ལེན་པར་མ་
འགྫོ་སྫོ། ད་རིས་ ཁྫོད་འགྫོ་དགྫོ་ནི་མས། ག་ཅི་སེ་སྫོ་ཟེར་བ་ཅིན་ 
ཕྫོ་རྒནམ་ན་སྟེ་མ་དྲག་པས། ཁྫོད་སྫོང་ས་རེ་ཟེར་སླབ་ནུག ཁྫོ་
ཚལ་མ་ནང་འགྫོ་དགྫོ་མནྫོ་སྟེ་ ཨའི་གིས་སླབ་ཚརཝ་ཅིག་ སེམས་
དགའ་སྟེ་ འེང་འེ་ཨའི་ཟེར་སླབ་སེ་ སྟ་རི་དང་ཐགཔ་འབག་སེ་ 
ཚ་ངེར་བཏྫོན་ཏེ་ར་ཡར་སྫོ་ནུག ནགས་ཚལ་སྫོམ་ཅིག་གི་སྦུག་ནང་
སྫོང་སྟེ་ ཐབ་ཤིང་བཏྫོག་ནི་འགྫོ་བཙུགས་ནུག ཤིང་བཏྫོག་སྫོད་
པའི་བར་ན་ ཁྫོ་གི་སྫོ་ལྫོགས་ཁ་ལས་ ཀ་ཤ་ཅིག་གིས་ ཧྫོང་ཧྫོང་
ཟེར་སྐད་རྐྱབ་ནུག ཁྫོ་ཤིང་གི་རྒྱབ་ཁ་ལས་ གཡིབས་སེ་རྫོ་ཅིག་
འཐུ་སྟེ་ ཀ་ཤའི་མགུ་ཏྫོ་གུ་བླུགས་བིན་ནུག ཀ་ཤ་འདི་ ཤི་སྫོམ་
ལས་ ཁྫོ་གནམ་མེད་ས་མེད་སེམས་དགའ་སྟེ་ ཐབ་ཤིང་ཡང་བཀྫོ་
བཞག་སེ་ ཀ་ཤ་གི་ཤ་འབག་སྟེ་ ཁིམ་ནང་ལྫོག་སྫོ་ནུག། 



ཁིམ་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ ཁྫོ་གིས་ ཀ་ཤ་གི་ཤ་འདི་ ཨའི་ལུ་
སྟྫོནམ་ད་ ཨའི་གིས་ ངེའི་ར་རྒས་འདི་ར་དྲག་པས། ཕྫོ་རྒནམ་
ལུ་ ཤ་སན་ཅིག་ བཟྫོ་བིན་དགྫོ་པས་མནྫོཝ་ད་ ཀིག་ཀི་ར་བཏང་
ནུག ཁྫོད་ཀིས་ ཀ་ཤ་འདི་ ག་དེ་སེ་ཐྫོབ་ཅི་ཟེར་དྲིས་ནུག ར་
རྒས་ཀིས་ ཀ་ཤ་ཐྫོབ་པ་འདི་ འཇམ་ར་འཇམ་པས། ང་གིས་
སྟྫོན་བིན་གེ་ཨའི་ ང་དང་གཅིག་ཁར་འགྫོ་གེ་ཟེར་སླབ་ནུག ཨའི་
གིས་ བུའི་ཁ་ལུ་ཉན་ཏེ་ བུ་དང་གཅིག་ཁར་ ནགས་ཚལ་ནང་སྫོང་
ནུག ནགས་ཚལ་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ ར་རྒས་ཀིས་ ཨའི་ལུ་ ཨའི་ཁྫོད་
ར་ ཀ་ཤ་བཟུམ་སེ་སྫོད་དེ་ འ་ནི་ཁར་ ཧྫོང་ཧྫོང་ཟེར་སྐད་རྐྱབ་སྟ་ེ 
སྫོད་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། ཨའི་གིས་ ཀ་ཤ་བཟུམ་སེ་སྐད་རྐྱབ་
ད་ བུ་གིས་ མགུ་ཏྫོ་ཁར་རྫོ་བླུགས་བིན་ཏེ་ ཨའི་ས་ཁར་གེལ་སྫོ་
ནུག ར་རྒས་འདི་ ག་ཅི་འབད་ནི་ཨིནམ་མ་ཤེས་པར་ ཨའི་ནདཔ་
འདི་ འབག་སྟེ་ཁིམ་ནང་འགྫོ་ནུག ཁིམ་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ ཕྫོ་རྒནམ་
གིས་ ཨའི་ག་ཅི་འབད་ཡི་ཟེར་འདྲཝི་ད་ ཁྫོ་ར་གིས་འབད་མི་ཚུ་ 
ཕང་སྟེ་ར་སླབ་བིན་ནུག།
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ཕྫོ་རྒནམ་དབུགས་འགམ་སྟེ་ ཁྫོད་བཟུམ་མའི་ར་རྒས་ ག་ཏེ་
ཡང་མི་འྫོང་ ཨའི་ནདཔ་ར་བཏྫོན་ད་ནུག་ཟེར་ ཨའི་མལ་ཆ་ནང་
ཧལ་བཞག་སེ་ ནུ་གཅུང་ལུ་ ཁྫོད་ན་སྫོད་ཞིནམ་ལས་ ཨའི་གི་
གདྫོང་གུ་ སྦངམ་འཁྫོར་མ་བཅུག ང་གིས་སན་ཁང་ནང་ སན་
ལེན་པར་འགྫོ་གེ་ཟེར་ སླབ་སྟེ་ཡར་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ ནུ་གཅུང་
འདི་ ཨའི་བལ་སྟེ་སྫོདཔ་ད་ ཨའི་གི་ལྷ་པ་གུ་ སྦངམ་ཅིག་ཆགས་
སར་མཐྫོང་སྟེ་ སྦངམ་ལུ་ དབའི་ མི་འགྫོ་ག་ཟེར་སླབ་རུང་ འགྫོ་
མ་བཏུབ་པས། དྫོ་རུང་ སྐད་ག་དེ་སེ་རྐྱབ་རུང་ ཉན་མ་བཏུབཔ་
ལས་ ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ སྟ་རི་འབག་འྫོང་སེ་ སྦངམ་གུ་བླུགས་བིནམ་
ད་ སྦངམ་འཕུར་ཡར་སྫོ་སེ་ སྟ་རི་སྦངམ་གུ་མ་ཕྫོག་པར་ ཨའི་
གི་ལྷ་པ་གུ་ཕྫོག་སྟེ་ ཨའི་འདི་ནང་ར་ཤི་སྫོ་ནུག དེ་གི་དྫོན་དག་
འདི་ ཞན་པ་ལཱ་བཀྫོལན། མཐའ་མར་རང་སྡུག་ཟེར་ མ་ལྕྫོགས་
པའི་མི་ལུ་ རེ་བ་སྫོམ་སྐྱེ་ནི་མི་འྫོང་ ཟེར་བའི་དྫོན་དག་སྟྫོནམ་ཨིན་
མས་ ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།།
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ཨོ་ལ་དང་བག་བྱོ།

ཧེ་མ་ ནགས་ཚལ་སྫོམ་ཅིག་ནང་ ཨྫོ་ལ་ཅིག་སྫོད་ཡྫོདཔ་མས། 
ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཨྫོ་ལ་འདི་ བ་བག་བྫོ་གི་ བི་ཅུང་ཟ་བར་
སྫོང་སྫོངམ་མས། བག་བྫོ་གིས་ ཁྫོད་ངེའི་བི་ཅུང་ཟ་དགྫོ་པ་ཅིན་ 
ཧེ་མ་ར་ ཁྫོད་ཀི་མཆྫོ་ཏྫོ་གནགཔྫོ་འདི་ ལེགས་ཤྫོམ་སེ་ཆུ་འཁྱུ་སེ་
ཤྫོག དེ་ལས་འབདན་ ངེའི་བི་ཅུང་འདི་ བིན་གེ་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་
ལས་ ཨྫོ་ལ་འདི་ ཆུ་ཅིག་གི་མཐའ་མར་སྫོང་ཞིནམ་ལས་ མཆྫོ་
ཏྫོ་འཁྱུ་ནི་འབདཝ་ད་ ཆུ་གིས་ ཨྫོ་ལ་ཁྫོད་ཀི་ མཆྫོ་ཏྫོ་གནགཔྫོ་
འདི་ ངེའི་ནང་མ་བཙུགས། ཁྫོད་ཀི་མཆྫོ་ཏྫོ་འཁྱུ་ར་འཁྱུ་དགྫོ་པ་
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ཅིན་ རམ་ཅིག་འབག་འྫོངས་ཞིནམ་ལས་ ཆུ་དབྫོག་སྟེ་ མཆྫོ་ཏྫོ་
ར་མའི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་འཁྱུ་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ ཨྫོ་ལ་འདི་ 
ས་དམརཔྫོ་ཅིག་བརྐྫོ་སྟེ་ རམ་མཁནམ་འབད་སར་ རམ་ཅིག་
བཟྫོ་གནང་ཟེར་འགྫོཝ་ད་ རམ་མཁནམ་འདི་གིས་ ཁྫོད་ཀི་མཆྫོ་
ཏྫོ་གནགཔྫོ་གིས་ བརྐྫོ་བརྐྫོ་བའི་ས་འདི་གིས་ རམ་བཟྫོ་མི་བཏུབ། 
ཀ་ཤའི་རྭཝ་གིས་ བརྐྫོ་བརྐྫོཝ་གི་ ས་དགྫོ་ཟེར་སླབ་ནུག། 

དེ་ལས་ ཨྫོ་ལ་འདི་ ཀ་ཤའི་རྭཝ་འཚོལ་བར་འགྫོཝ་ད་ ལམ་
ཁར་ རྫོ་ཁི་ཨ་རྒས་ཅིག་དང་ཕད་ནུག ཨྫོ་ལ་གིས་ རྫོ་ཁི་འདི་ལུ་ 
ཁྫོད་ཀིས་ང་ལུ་ ཀ་ཤ་ཅིག་གསད་གནང་ཟེར་སླབ་ད་ རྫོ་ཁི་གིས་ 
ང་གནམ་མེད་ས་མེད་ ལྫོཝ་བཀེས་ཆི་ཡི། ཁྫོད་ར་ང་ལུ་ བ་གི་
ཨྫོམ་ཅིག་བིན་ཚུགས་པ་ཅིན་ ང་གིས་ཁྫོད་ལུ་ ཀ་ཤ་ཅིག་གསད་
བིན་འྫོང་ ཟེར་སླབ་ནུག ཨྫོ་ལ་ བ་གི་ཨྫོམ་འཚོལ་བར་སྫོངམ་
ད་ ལམ་ཁ་ལུ་ བ་ཨང་རྒས་ཅིག་དང་ཕད་ནུག ཨྫོ་ལ་གིས་ ང་ལུ་ 
ཨྫོམ་དུམ་ག་ཅིག་གནང་ཟེར་སླབ་ད་ བ་གིས་ཧེ་མ་ར་ ཁྫོད་ར་ ང་



ལུ་རྩྭ་འབག་ཤྫོག དེ་ལས་འབདན་ ང་གིས་ཁྫོད་ལུ་ ཨྫོམ་བིན་གེ་
ཟེར་སླབ་ནུག།

དྫོ་རུང་ ཨྫོ་ལ་འདི་ ཨྫོམ་དགྫོ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ རི་ཁར་སྫོང་སེ་ 
མཆྫོ་ཏྫོ་གིས་ རྩྭ་བཏྫོགས་ཏེ་འབག་འྫོངས་ཞིནམ་ལས་ བ་ལུ་
བིན་ནུག བ་གིས་ ཁྫོད་ཀི་མཆྫོ་ཏྫོ་གནགཔྫོ་འདི་གིས་ བཏྫོགས་
བཏྫོགས་པའི་རྩྭ་ང་མི་ཟ། ཁྫོད་ར་ཨྫོམ་དགྫོ་ར་དགྫོ་པ་ཅིན་ དང་
པ་ར་ མགརཝ་འབད་སར་སྫོང་ཞིནམ་ལས་ དཔའ་རྟགས་ལེན་
ཏེ་ རྩྭ་བར་སེ་འབག་ཤྫོག་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། ཨྫོ་ལ་མགརཝ་
འབད་སར་སྫོངམ་ད་ མགརཝ་གིས་ ཁྫོད་ན་ལུ་ ག་ཅི་འབད་བར་
འྫོངསམ་སྫོ་ཟེར་དྲིས་ནུག།

དེ་ལས་ ཁྫོ་གིས་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཆ་མཉམ་ར་ དྭངས་འཕྫོས་
འཕྫོས་སེ་སླབ་སྟེ་ དཔའ་རྟགས་ཅིག་གནང་ཟེར་སླབ་ད་ མགརཝ་
གིས་ དཔའ་རྟགས་ག་ཅི་བཟུམ་དགྫོ་ནི་སྫོ། དམརཔྫོ་དགྫོ་ནི། 
གནགཔྫོ་དགྫོ་ནི་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཨྫོ་ལ་གིས་དམརཔྫོ་དགྫོ་ནི་ཟེར་
སླབ་ནུག ཨྫོ་ལ་གིས་སླབ་དྫོ་བཟུམ་སེ་ར་ མགརཝ་གིས་ དཔའ་
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རྟགས་མེ་བཏང་སྟེ་བསྲེགས་ཞིནམ་ལས་ དམརཔྫོ་བཟྫོ་སེ་ ག་དེ་
སེ་འབག་ནི་སྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཨྫོ་ལ་གིས་ སལ་ཏྫོ་ཁར་བཀལ་
ཏེ་ འབག་ནི་ཟེར་སླབ་ནུག མགརཝ་གིས་དཔའ་རྟགས་ དམརཔྫོ་
འདི་ ཨྫོ་ལ་གི་སལ་ཏྫོ་ཁར་བཀལ་བཏང་དཔ་ལས་ ལྕགས་མེ་ནང་
བསྲེགས་བསྲགེསཔ་ ཚ་ཏྫོམ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཨྫོ་ལ་གི་སལ་ཏྫོ་ 
བཤུར་བཏང་ད་ནུག ཨྫོ་ལ་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ བག་བྫོ་གི་བི་ཅུང་ཚུ་ ཟ་
ར་ཟ་ནི་ཟེར་མནྫོ་སྟེ་ འཕུར་འགྫོ་ཞིནམ་ལས་ བག་བྫོ་གི་ཚང་ནང་
མཆྫོ་ཏྫོ་ ཤུགས་སེ་བླུགས་བིནམ་ད་ བི་ཅུང་ཚུ་ག་ར་ སྫོམ་སྫོང་སྟ་ེ
འཕུར་ཡར་སྫོངམ་ལས་ ཚང་སྟྫོང་མའི་ནང་ལུ་ བ་བག་བྫོ་གི་ཨ་
ཝ་ནང་ མཆྫོ་ཏྫོ་རྐྱབ་རྐྱབ་ས་ར་ ཨྫོ་ལ་ཁྫོ་ར་ འུ་སྡུག་ ཐང་ཆད་དེ་ 
ཤི་སྫོ་ནུག་གྫོ།  །།
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ཨ་ལུ་བདུན་དང་སྲིནམྱོ།

ཧེ་མ་ ཨཔ་ཅིག་དང་ ཨམ་ཅིག་ལུ་ ཨ་ལུ་བདུན་ཡྫོདཔ་མས། 
ཨ་ལུ་ཚུ་ མང་ཤྫོས་ར་བུ་ཨིན་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། ཁྫོང་གི་མི་ཚན་
འདི་ སྤང་ཀ་ཅིག་ འབད་ནི་འདི་གིས་ ཟ་ནི་འཐུང་ནི་ག་ནི་ཡང་
མེདཔ་ལས་ ཨ་པ་གིས་ ཨ་རྟག་ར་ ཨ་ལུ་ཚུ་ ནགས་ཚལ་ནང་
ཁིད་སྫོང་ཡི་ར་ ཤིང་འབས་ཚུ་འཚོལ་ཏེ་ ཟ་བཅུག་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། 
ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ནགས་ཚལ་སྫོམ་ཅིག་ནང་ལྷྫོད་དེ་ ཨ་པ་
གིས་ ཤིང་འབས་ཚུ་བཏྫོགས་ཏེ་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ བགྫོ་བཤའ་རྐྱབ་
བིན་སེ་ ཨ་ལུ་ཚུ་ ན་ར་སྫོད་ས་རེ། ཨ་པ་གིས་ དྫོ་རུང་ ཤིང་
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འབས་འཚོལ་བར་འགྫོ་གེ་ཟེར་སླབ་སེ་ ཁྫོ་ར་ཨམ་སྲུ་འབད་སར་ 
ཁིམ་ནང་ཡར་སྫོང་ནུག ཁྫོང་ཨ་ལུ་ཚུ་ ནགས་ཚལ་ནང་ དེ་སེ་ར་
ལུས་སྫོ་ནུག། 

དེམ་ཅིག་གི་བར་ན་ གནམ་བསྲྫོ་སྟེ་ ཨ་ལུ་ཚུ་ ག་ཏེ་འགྫོ་ནི་
ཨིན་ན་ མ་ཤེས་པར་སྫོད་པའི་བར་ན་ ནགས་ཚལ་ནང་ལུ་ མེ་
འྫོད་ཆུང་ཀུ་ཅིག་མཐྫོང་ནུག ཁྫོང་ཚུ་གིས་ མེ་འྫོད་ཆུང་ཀུ་འདི་ 
འགིམས་ཏེ་འགྫོཝ་ད་ ཁིམ་ཅིག་ནང་ལྷྫོད་ནུག ཁིམ་དེ་ནང་
ལུ་ ཨ་རྒས་ཅིག་དང་ ཨང་རྒས་ཅིག་ བུམྫོ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཨིན་
མས། ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་ལུ་ ད་རིས་ང་བཅས་
ཚུ་ གནསཔྫོ་ཅིག་བརྙ་དགྫོ་པས་ཟེར་སླབ་ད་ ཨ་རྒས་དང་ ཨང་
རྒས་ཀིས་བཏུབ་བཏུབ། སྫོད་ནི་ར་རྨམ། ནང་ན་ཤྫོག་ཟེར་སླབ་
ནུག ཁྫོང་ཨ་ལུ་ཚུ་ སེམས་དགའ་སྟེ་ ཁིམ་ནང་ན་འགྫོཝ་ད་ ཨ་
རྒས་ཨང་རྒས་ཀིས་ ཨ་ལུ་ཚུ་ག་ར་ ཁིམ་མའི་སྟེང་ཐྫོག་ལུ་ ཉལ་
བཅུག་ནུག ཁྫོང་ག་ར་ཉལ་ཚར་རུང་ ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་གཉིས་ 
འྫོག་ཐྫོག་ལུ་མ་ཉལ་བ་ར་སྫོད་དེ་ ཨ་ལུ་ཚུ་ཟ་ནིའི་སྐྫོར་ལས་ ཟ་



ཁན་མ་འཆམས་པར་ ཤགས་རྐྱབ་དེས་ཟེར་ཨིན་མས། ཨ་རྒས་
དང་ཨང་རྒས་གཉིས་ མི་མེན་པར་ སྲིནམྫོ་ཨིན་དྫོ་མས།

ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ འུ་སྡུག་པའི་ཤུགས་ཀིས་ གཉིད་ལྫོག་
རུང་ ཨ་ལུ་རྒན་ཤྫོསམ་དེ་ གཉིད་ལྫོག་མ་བཏུབ་པར་ ཁྫོང་གཉིས་
འགིམས་ཏེ་ར་བལ་སྫོདཔ་ད་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ སྲིནམྫོ་ཨཔ་
འདི་གིས་ དང་པ་ར་ ང་གིས་འགྫོ་གེ་ནྫོ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཡར་ལྫོངས་
ཏེ་ ཐྫོག་ཁར་འཛེག་ནི་འབདཝ་ད་ རྫོ་ཁི་གིས་ཧབ་དཔ་ལས་ རྫོ་
ཁི་དེ་བསད་ཟ་སེ་ སྲིནམྫོ་ཁྫོ་ར་ལྫོག་སྟེ་ར་ ཉལ་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། 
ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ སྲིནམྫོ་ཨང་རྒས་ཡར་ལྫོངས་ཏེ་ ཐྫོག་ཁར་
འྫོང་ནི་གི་ ཨེ་ཁུག་གུ་འཛེགཔ་ད་ བཔྫོ་བམྫོ་ཚུ་གིས་ སྐད་རྐྱབཔ་
ལས་ སྲིནམྫོ་ཨང་རྒས་དེ་གིས་ བཔྫོ་བམྫོ་ཚུ་བསད་དེ་ཟ་ཞིནམ་
ལས་ ལྫོག་ཉལ་ད་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། ཨ་ལུ་སྫོམ་ཤྫོས་དེ་ གནམ་
མེད་ས་མེད་འདྲྫོགས་ཏེ་ ད་ལ་ར་ ང་བཅས་ཚུ་ག་ར་ ཟ་ནི་ཨིན་
མས་ཟེར་མནྫོ་སྟེ་ ནུ་གཅུང་ཚུ་ཡར་ལྫོང་བཅུག་སྟེ་ རེ་རེ་སེ་ སྫོ་
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སྒིག་ནང་ལས་བཙར་ཏེ་ ཕི་ཁར་ཐྫོནམ་ཅིག་ ག་ཚུད་སེ་བྫོག་ཡར་
སྫོ་ནུག།

ཨ་ལུ་ཚུ་ ག་ཚུད་སེ་བྫོག་འགྫོ་ནི་འདི་གིས་ ཚང་མི་ཚང་བལ་
ལྫོང་མེད་པར་ ཨ་ལུ་ཆུང་ཤྫོསམ་བུམྫོ་འདི་ སྲིནམྫོ་གི་ཁིམ་ནང་ར་
ལུས་སྫོ་ནུག ཨ་ལུ་ཆུང་ཤྫོསམ་དེ་ གཉིད་ཚོར་བལཝ་ད་ ཨ་ལུ་
གཞན་ཚུ་མེད་པར་ སྲིནམྫོ་ཨང་རྒས་དེ་གིས་ ཁྫོད་ཟ་ནི་ཟེར་སླབ་
ནུག བུམྫོ་དེ་གིས་ ང་ མ་ཟ་བར་བཞག་གནང་ ཁྫོད་ཀིས་ག་ཅི་
སླབ་རུང་ ང་གིས་འབད་གེ་ཟེར་སླབ་ནུག སྲིནམྫོ་ཨང་རྒས་དེ་གི་
མནྫོ་བསམ་ལུ་ ད་ལྫོ་མ་ཟ་རུང་ ལ་མ་ཕི་རུ་ཟ་ནི་ཐྫོབ་མནྫོ་སྟ་ེ དེ་
འབདན་བཏུབ་ས་ཟེར་སླབ་སྟེ་ མ་ཟ་བར་བཞག་ད་ནུག དེ་ལས་དྲྫོ་
པ་ གནམ་ནངས་པའི་བསང་ལས་ ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་གཉིས་
ཡང་ མི་ལུ་གྱུར་ཞིནམ་ལས་ ལཱ་འབད་བར་འགྫོཝ་ད་ བུམྫོ་དེ་ལུ་ 
ད་རིས་ ང་བཅས་གཉིས་ལཱ་ས་ལས་ལྫོག་འྫོངམ་ད་ ས་དྫོང་སྫོམ་
ཅིག་བརྐྫོ་བཞག་ས་རེ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ལྕགས་ངར་ཅིག་སྤྫོད་བཞག་
ནུག ཁྫོང་ར་ཨ་རྒས་དང་ ཨང་རྒས་ཀི་བུམྫོ་དེ་ལུ་ ལ་མ་ལྫོ་འབད་
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རནམ་ད་ ཨ་ལུ་འདི་བསད་སེ་ ཚོདམ་བཙོ་ས་རེ་ཟེར་སླབ་བཞག་
བཞགཔ་མས།

དེ་ལས་ བུམྫོ་དེ་གིས་ ཁིམ་མའི་གདྫོང་ཁ་ར་ ས་དྫོང་མགུ་ཏྫོ་
ཤྫོངམ་ཅིག་བརྐྫོ་སེ་ མྫོ་ར་དེ་ནང་ མགུ་ཏྫོ་དཔག་ཅི་ར་ འདི་ནང་
ལས་བལཝ་ད་ སྟེང་ལྷ་ཡུལ་ཡང་མཐྫོང་མས། འྫོག་ཀླུ་ཡུལ་ཡང་
མཐྫོང་མས་ཟེར་སླབ་ད་ སྲནིམྫོ་གི་བུམྫོ་དེ་གིས་ཡང་ བལ་གེ་ཟེར་
སླབ་ནུག མྫོ་གིས་བཏུབ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ སྲིནམྫོ་གི་བུམྫོ་མགུ་ཏྫོ་ས་
དྫོང་ནང་བཙུགསཔ་ཅིག་ ས་དྫོང་བརྐྫོ་ནིའི་ལྕགས་ངར་ ལག་ཀྫོ་གུ་
གསྫོབ་བིནམ་ད་ སྲིནམྫོ་གི་བུམྫོ་དེ་ བསད་བཏང་ད་ནུག་ དེ་ལས་ 
མྫོ་གིས་ སྲིནམྫོ་གི་བུམྫོ་དེ་གི་གྫོ་ལ་དང་ རྒྱན་ཆ་ཚུ་ཡང་འབག་སེ་ 
དེ་ཁ་ལས་བྫོག་སྟེ་ མྫོ་རའི་ཁིམ་ནང་སྫོང་སེ་ དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་སེ་སྫོད་
ནི་ཐྫོབ་ནུག་གྫོ།  །།
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མི་རྒོད་དང་སྲིནམྱོ།

དང་ཕུ་ རྒྱལ་པྫོའི་ཕྫོ་བང་ཅིག་དང་ ཐག་མ་རིངམྫོ་ཅིག་ཁར་ ཁིམ་
ཅུང་ཅིག་ནང་ ཨམ་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཨམ་
འདི་གིས་ ཨ་ལུ་ཅིག་སྐྱེས་ནུག ཨ་ལུ་འདི་ ཕྫོཝ་ནང་ལས་སྐྱསེཝ་
ཅིག་ ཆུམ་ཕུད་ཏ་གང་གི་ ལྫོ་ཟ་ད་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་
ཚུར་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ ཉིནམ་གཅིག་ ལྫོ་མང་སུ་མང་སུ་ཟ་ཟཝ་
མས། བུཚ་དེ་ ལྫོ་ལྔ་ལངསམ་ད་ ཨའི་གི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ བུ་འདི་ 
ང་གིས་ གསྫོ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་མནྫོ་སྟེ་ ཁིམ་ནང་ལས་ 
བདའ་བཏང་ད་ནུག བུ་འདི་གིས་ ཚལ་མ་ནང་སྫོང་སེ་ དང་པ་ར་ 



ཤིང་གི་རྫོག་མ་ཚུ་བཏྫོགས་ཅི་ར་ཟ། ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ རི་ཁ་གི་
སེམས་ཅན་ཚུ་ཡང་ ཟ་སྫོད་དེ་ མི་རྒྫོད་ལུ་གྱུར་སྫོ་ནུག།

ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཨའི་འདི་ ཁིམ་བསལ་ཏེ་འཕགཔ་ད་ 
མྫོ་ར་གི་བུ་འདི་གི་ལྫོ་ཟ་སའི་ ཕྫོརཔ་སྫོམ་འདི་མཐྫོང་ནུག དབའི་ 
ཕྫོརཔ་འདི་ ངེའི་བུ་འདི་གི་ཕྫོརཔ་ཨིན་མས། ཁྫོ་འབད་སར་ 
བསྐྱལ་བར་འགྫོ་དགྫོ་པས་མནྫོ་སྟེ་ དེ་གི་ནངས་པར་ ཨའི་རི་ཁ་
ལུ་ བུ་གི་ཕྫོརཔ་བསྐྱལ་བར་སྫོང་ནུག ཨའི་རི་ཁ་ལུ་ བུ་འཚོལ་
མ་ཐྫོབ་པར་ ཤིང་རིངམྫོ་ཅིག་གུ་འཛེགས་སེ་ བལ་སྫོདཔ་ད་ མི་
རྒྫོད་ཅིག་ རི་ཕག་བསད་པའི་ཤ་འབག་སྟེ་ ཤིང་འདི་གི་ར་བར་ 
འྫོངས་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། ཨའི་འདི་ མྫོ་རའི་བུ་ཨིནམ་མ་ཤེས་
པར་ འདྲྫོགས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ སྫོག་ཕྫོར་འདི་ ལགཔ་ལས་
ཤྫོར་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་མི་རྒྫོད་དེ་གིས་ སྫོག་ཕྫོར་མཐྫོངམ་ད་ ཁྫོ་གི་སྫོག་ཕྫོར་
ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ ག་གིས་འབག་འྫོངས་འྫོངསམ་ཨིན་ན་མནྫོ། ཡར་
ཤིང་གུ་བལཝ་ད་ ཨའི་མཐྫོང་ཆི་ནུག ཁྫོ་གིས་ཨའི་ལུ་ དབའི་ ང་
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ཁྫོད་ཀི་བུ་ཨིན། ཨའི་ཁྫོད་ ན་ག་དེམ་ཅིག་སེ་ འྫོངས་འྫོངསམ་
སྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཨའི་འདི་གིས་ ཨ་ལུ་ཁྫོད་ཀི་སྫོག་ཕྫོར་འདི་ ད་
རིས་ ཁིམ་ཕགསམ་འཕགཔ་ད་ཐྫོབ་སྟེ་ འདི་བསྐྱལ་བར་འྫོངས་
འྫོངསམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ བུ་དེ་གིས་ ཨའི་ལུ་ རི་
ཕག་གི་ཤ་དྫོ་ཅིག་ ཁིམ་ནང་འབག་སྟེ་ མེ་གཏང་ཟ་ཟེར་སླབ་སེ་ 
བསྐྱལ་བཏང་ད་ནུག། 

ཨའི་འདི་ སེམས་དགའ་སྟེ་ ཤ་འདི་ཁིམ་ནང་འབག་སེ་ མེ་
བཏང་ཟཝ་ད་ ཤ་མེ་བཏང་པའི་དྲིམ་འདི་ རྒྱལ་པྫོའི་ཤངས་ལུ་ཕྫོག་
སྟེ་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ རིས་དག་གཏངམ་ད་ ཤ་མེ་གཏང་མི་ ཨམ་འདི་
ཨིནམ་མཁེན་ཆི་ནུག ཨམ་དེ་ལུ་ ཁྫོད་ཤ་ག་ཏེ་ལས་ཐྫོབ་ཐྫོབཔ་
སྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཨམ་དེ་གིས་ མྫོ་རའི་བུ་གིས་ བིན་བིནམ་ཨིན་
ཟེར་ཕང་སྟེ་སླབ་ནུག རྒྱལཔྫོ་གིས་ དེ་འབདན་ ཁྫོད་ཀི་བུ་འདི་ 
ཁེ་ཀྫོ་སྫོམ་ཡྫོདཔ་མས། ངེའི་ཕག་ཞུ་མི་སེ་དགྫོ་པས། ཁྫོ་ ན་ལུ་
ཤྫོག་ཟེར་ སླབ་ཟེར་གསུངས་གསུངསམ་མས། འདི་འཕྫོ་ལས་ར་ 
ཨམ་དེ་གིས་ བུ་འབྫོ་བར་འགྫོཝ་ད་ བུ་དེ་གིས་ ཤིང་གི་འདབ་

79

79



མ་ཅིག་བཏྫོགས་སེ་ རྒྱལཔྫོ་ལུ་ཞུ་ཡིག་ཅིག་བིས་སེ་ ཕུལ་བཏང་ད་
ནུག རྒྱལཔྫོ་གིས་ ཡི་གུ་འདི་གཟིགསཔ་ད་ ཁྫོ་རྒྱལ་པྫོའི་ཞབས་
སར་ འྫོང་དགྫོ་པ་ཅིན་ ཉིནམ་རེ་ལུ་ ལྫོ་རམ་དགུ་དགུ་རེ་དགྫོ། ལཱ་
ཡང་ག་ཅི་ར་ཡྫོད་རུང་ འབད་ཚུགས་ཟེར་བིས་ཏེ་ཡྫོདཔ་མས།

དེ་ལས་ རྒྱལ་པྫོའི་ཐུགས་བཞེད་ལུ་ གཡུས་འདི་ནང་ལུ་ 
གནྫོདཔ་བཀལ་མི་གི་སྲིནམྫོ་ཚུ་ བཏུལ་བར་གཏང་དགྫོ་པས་མནྫོ་
སྟེ་ ཁྫོད་ཀིས་སླབ་མི་འདི་ཀིག་ཀི་ཨིན། ཁྫོད་ར་མགྫོགས་པར་
ཤྫོག་ཟེར་ བཀའ་ཤྫོག་གནང་གནངམ་མས། དེ་ལས་ མི་རྒྫོད་
འདི་ཡང་ ཀིག་ཀི་སེ་འྫོངསམ་ལས་ ཨའི་གིས་ ཁིད་དེ་རྒྱལ་པྫོའི་
ཕག་དབང་བསྐྱལ་ནུག རྒྱལཔྫོ་གིས་ ཁྫོ་ལུ་དང་པ་ར་ ལྫོ་རམ་
དགུ་ཟ་བཅུག་སེ་ ཁྫོད་སྲནིམྫོ་གི་གཡུས་ཁར་ སྲིནམྫོ་བཏུལ་བར་ 
འགྫོ་དགྫོ་པས་ཟེར་གསུངམ་ད་ ཁྫོ་གིས་བཏུབ་ཟེར་ཞུ་ནུག ཁྫོ་ལུ་
སྲིནམྫོ་བཏུལ་ནི་གི་ཅ་ལ་ ལྕགས་ཀི་འཛིནམ་ཅིག ལྕགས་ཀི་ཐྫོཝ་
ཅིག ལྕགས་ཀི་ཐགཔ་ཅིག་དགྫོ་ཟེར་ཞུ་འབག་ཆི་ནུག།
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མི་རྒྫོད་འདི་ སྲིནམྫོ་གི་གཡུས་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ སྲིནམྫོ་གི་
དམག་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དང་པ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ 
འཛིནམ་བཏབ་ནིའི་ཁད་འཇལ། གཉིས་པ་ ཐགཔ་བསམ་ནིའི་
ཁད་འཇལ། གསུམ་པ་ ཐྫོཝ་གིས་དྲང་ནིའི་ཁད་འཇལཝ་ད་ 
སྲིནམྫོ་ཚུ་གིས་ ཁྫོ་ལུ་འབད་ར་མ་ཚུགས་པར་ སྲིནམྫོ་གི་རྒྱལཔྫོ་
དང་ དམག་མི་ཚུ་ག་ར་ ལྕགས་ཀི་འཛིནམ་བཏབ་སྟེ་འཐེན། 
ལྕགས་ཐག་གིས་བསམས། ལྕགས་ཀི་ཐྫོཝ་གིས་བརྡུངས་སེ་ 
རྒྱལ་ཁ་མི་རྒྫོད་འདི་གིས་ཐྫོབ་ཆི་ནུག དེ་ལས་ མི་རྒྫོད་ ཁྫོ་ར་
སྲིནམྫོ་གི་རྒྱལཔྫོ་སེ་ ཁྫོ་རའི་ཨའི་དེ་ཡང་ སྲིནམྫོ་གི་གཡུས་
ཁར་འབྫོ་སེ་ ཨའི་འདི་ དངུལ་ཁི་གུ་བཞག་སྟེ་ དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་
སེ་སྫོད་ནི་ཐྫོབ་ནུག་གྫོ།  །།
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རྒྱལཔྱོ་ས་སྒོར་གྲུབ་པ།

དང་ཕུ་ གཡུས་ཚན་ཅིག་ནང་ མི་སྤང་ཀ་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། ཁྫོ་
ཨ་རྟག་ར་ ས་སྫོར་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ནང་ལས་ ག་ཏེ་ཡང་
འགྫོ་ནི་མེད་ནི་འདི་གིས་ མི་ཚུ་གིས་ ཁྫོའི་མིང་ཡང་ ས་སྫོར་གྲུབ་
པ་ཟེར་བཏགས་ནུག ཁྫོ་ལུ་ཟ་ནི་དང་ འཐུང་ནི་ཟེར་རུང་ ལྡུམ་
ར་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མེདཔ་མས། ལྡུམ་ར་དེ་ནང་ ཁྫོ་གིས་ ཤིང་
འབས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་བཙུགས་ཏེ་ བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། ཕི་
རུ་ཅིག་འབདཝ་ད་ སྤ་ཚུ་འྫོངས་ཏེ་ ཁྫོ་གི་ཤིང་འབས་ཚུ་ཟ་དཔ་
ལས་ ཁྫོ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ ལྡུམ་ར་ནང་ལུ་ ཧིང་
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བཀལ་བཞག་བཞགཔ་མས། ནངས་པ་ཕི་རུ་ སྤ་ཨ་རྒས་ཅིག་ 
ཁྫོ་གི་ལྡུམ་ར་ནང་ ཤིང་འབས་ཟ་བར་འྫོངསམ་ད་ ཧིང་ནང་ཚུད་
སྫོ་ནུག། 

དེ་ལས་ ས་སྫོར་གྲུབ་པ་གིས་ ད་འབདན་ ང་གིས་ ཁྫོད་
གསད་ནི་ཨིན་ཟེར་སླབ་ད་ སྤ་གིས་ ང་མ་གསད་ ང་གིས་ཁྫོད་
ལུ་དྲིན་ལན་འཇལ་ཚུགས་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། ས་སྫོར་གྲུབ་
པ་གིས་ ཁྫོད་ཀིས་དྲིན་ལན་འཇལ་ར་འཇལ་ནི་ཟེར་བ་ཅིན་ ང་
ལུ་ཨམ་སྲུ་ལེགས་ཤྫོམ་ཅིག་ འཁིད་ཤྫོག་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། 
སྤ་དེ་གིས་ འཇམ་འཇམ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཨམ་སྲུ་ལེགས་ཤྫོམ་ཅིག་
འཚོལ་བར་ཡར་སྫོ་ནུག སྤ་འདི་ དང་པ་ར་ གཡག་འཚོ་མི་ཅིག་
དང་ཕད་ནུག གཡག་འཚོ་མི་འདི་གིས་ ཟླཝ་སྤ་རྒས་ཟེར་སླབ་ད་ 
སྤ་དེ་གིས་ ང་ལུ་ ཟླཝ་སྤ་རྒས་ཟེར་སླབ་མི་ཚུ་ རྒྱལཔྫོ་ས་སྫོར་
གྲུབ་པ་གིས་ དམག་རྐྱབ་ནི་ལྫོ་ཟེར་སླབ་ད་ གཡག་འཚོ་མི་དེ་ཚུ་
གིས་ དབའི་ དེ་འབདན་ ང་བཅས་ག་དེ་སེ་ འབདཝ་དྲག་ག་ཟེར་
སླབ་སླབཔ་མས། ཟླཝ་སྤ་རྒས་ཀིས་ གཡག་དེ་ཚུ་ག་ར་ རྒྱལཔྫོ་



ས་སྫོར་གྲུབ་པ་གི་ཨིན་ཟེར་སླབ་པ་ཅིན་ དྲག་ཟེར་སླབ་ནུག དྫོ་
རུང་ སྤ་དེ་ཁ་ལས་ ཕར་འགྫོཝ་ད་ ཕགཔ་འཚོ་མི་ཅིག་དང་ཕད་
ནུག ཕགཔ་འཚོ་མི་འདི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཁྫོ་ལུ་ཟླཝ་སྤ་རྒས་ཟེར་
སླབ་ད་ དྫོ་རུང་ སྤ་དེ་གིས་ ང་ལུ་ ཟླཝ་སྤ་རྒས་ཟེར་སླབ་མི་
ཚུ་ རྒྱལཔྫོ་ས་སྫོར་གྲུབ་པ་གིས་ དམག་རྐྱབ་ནི་ལྫོ་ཟེར་སླབ་སླབཔ་
མས། ཕགཔ་འཚོ་མི་དེ་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་ག་དེ་སེ་ འབདཝ་
དྲག་ག་སྫོ་ཟེར་སླབ་ད་ ཟླཝ་སྤ་རྒས་ཀིས་ ཁེད་ར་གི་ཕགཔ་ཚུ་ 
རྒྱལཔྫོ་ས་སྫོར་གྲུབ་པ་གི་ཨིན་ཟེར་སླབ་པ་ཅིན་ དྲག་ཟེར་སླབ་སེ་
ཡར་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ སྤ་དེ་ ཆུ་ཅིག་བརྒལ་ཞིནམ་ལས་ སྫོམ་ཆེན་ཅིག་
ཨིནམ་བཟྫོ་སྟེ་འགྫོཝ་ད་ རྒྱལཔྫོ་ཅིག་གི་ཕྫོ་བང་སྫོ་ཁར་ལྷྫོད་ནུག 
རྒྱལཔྫོ་ཁམས་སངས་བྫོནམ་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་སྟེ་ རྒྱལཔྫོ་དེ་གིས་ སྫོམ་
ཆེན་ཁྫོད་ཀིས་ མྫོ་བཏབ་ཤེས་ག་ཟེར་འདྲཝི་ད་ སྫོམ་ཆེན་གིས་ 
ཨ་ཙི་རེ་བཏབ་ཤེས་ཟེར་ཞུ་ནུག རྒྱལཔྫོ་གིས་ དེ་འབདན་བཏུབ་
པས། ངེའི་སྲསམྫོ་འདི་ ཤུགས་སེ་ན་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཁྫོད་ཀིས་ 
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མྫོ་ལུ་ མྫོ་ཅིག་བཏབ་དགྫོ་པས། ཕྫོ་བང་ནང་ན་ཤྫོག་ཟེར་གསུངས་
ཏེ་ སྫོམ་ཆེན་དེ་ལུ་ དང་པ་ར་ ལྫོ་འབད། སྤགས་བཙོ་སེ་གནང་
ནུག ལྫོ་ཟ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སྫོམ་ཆེན་དེ་གིས་ མྫོ་བཏབ་ནུག དེ་
ལས་ སྫོམ་ཆེན་དེ་གི་མྫོའི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་པྫོའི་སྲསམྫོ་འདི་ བཅྫོ་
ཐབས་གཞན་ག་ཅི་ར་ འབད་རུང་མི་དྲག་ནི་མས། རྒྱལཔྫོ་ས་སྫོར་
གྲུབ་པ་གི་བཙུནམྫོ་འབད་བ་ཅིན་ ཤི་བ་སྲྫོག་ལུ་མི་ཐུག་ནི་མས་
ཟེར་ཐྫོན་ཐྫོནམ་མས།

དེ་ལས་ རྒྱལཔྫོ་དེ་གིས་ ངེའི་བུམྫོ་འདི་ ཤིཝ་སྲྫོག་ལུ་ཐུགཔ་
བ་འདི་ རྒྱལཔྫོ་ས་སྫོར་གྲུབ་པ་གི་ བཙུནམྫོ་སེ་ཨིན་རུང་ཕུལ་དགྫོ་
པས། ཁྫོ་ག་ཏེ་གི་རྒྱལཔྫོ་ཨིན་ན་ཟེར་འདྲཝི་ད་ སྫོམ་ཆེན་གིས་ ང་
གིས་ཤེས་ཟེར་ཞུ་ནུག རྒྱལཔྫོ་དེ་གིས་ དེ་འབདན་ལེགས་ཤྫོམ་
མས། ག་དེ་སེ་ འབདཝ་དྲག་ག་ཟེར་གསུངམ་ད་ སྫོམ་ཆེན་དེ་
གིས་ སྲསམྫོ་དེ་ རྒྱལཔྫོ་ས་སྫོར་གྲུབ་པ་བཞུགས་སར་ཁིད་འགྫོ་བ་
ཅིན་ དྲག་ཟེར་ཞུ་ནུག དེ་ལས་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ ཁྫོད་ཀིས་འཁིད་དེ་ 
འགྫོ་ཚུགས་ག་ཟེར་གསུངམ་ད་ སྫོམ་ཆེན་གིས་ཕག་ཞུ་དགྫོ་ཟེར་
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ཞུ་སྟེ་ རྒྱལ་པྫོའི་སྲསམྫོ་དང་ ཕག་ཞུ་མི་བྫོན་པྫོ་དང་ ཅ་ལ་འབག་
མིའི་རྟ་དེ་ཚུ་ ག་ར་ཞུ་སྟེ་ཁིད་འགྫོ་ནུག དེ་ལས་ ལ་ཅིག་བརྒལ། 
ལུང་ཅིག་སྤུབ་ད་ ལུངམ་ཅིག་ ག་ར་ཕགཔ་གིས་གང་སྟེ་ ཡྫོད་ས་
ལུ་ལྷྫོདཔ་ད་ བྫོན་པྫོ་གིས་ ཕགཔ་ཚུ་ག་གི་སྫོ་ཟེརཝ་ད་ ཕགཔ་
འཚོ་མི་གིས་ དམག་འྫོངམ་འདྲས་མནྫོ་སྟེ་ རྒྱལཔྫོ་ས་སྫོར་གྲུབ་
པ་གི་ཕགཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ ལ་ཅིག་བརྒལཝ་ད་ 
ལུངམ་ཅིག་ག་ར་ གཡག་གིས་གང་སྟེ་ཡྫོད་སར་ལྷྫོད་དེ་ བྫོན་པྫོ་
གིས་འདྲཝི་ད་ གཡག་རིཔ་ཚུ་གིས་ཡང་ རྒྱལཔྫོ་ས་སྫོར་གྲུབ་
པའི་གཡག་ཨིན་ཟེར་ཞུཝ་ད་ བྫོན་པྫོ་དང་རྟ་བདའ་མི་ཚུ་ ག་ར་
ཧ་ལས་ནུག།

དེ་ལས་ ས་སྫོར་གྲུབ་པ་གི་ ས་སྫོར་ནང་ལྷྫོད་ནི་འབདཝ་ད་ 
སྫོམ་ཆེན་གིས་ ད་ ན་ལས་ཡར་ རྒྱལཔྫོ་ས་སྫོར་གྲུབ་པ་གི་ སྫོ་
སྲུང་དམག་མི་ཚུ་གི་གིང་ཡྫོདཔ་ལས་ ཉེན་ཁ་སྫོམ་ཡྫོད། སྲསམྫོ་
དང་ང་མ་གཏྫོགས་ གཞན་ག་ཡང་འགྫོ་མི་ཆྫོག ཁྫོད་ར་ག་ར་ ན་
ལས་ལྫོག་བྫོན། ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་ལས་ སྲས་མྫོའི་ཡབ་ཡུམ་
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འབད་སར་ ཕག་དབང་འཐྫོན་འྫོང་ཟེར་སླབ་སེ་ གཞན་ཚུ་ག་ར་
ལྫོག་བཏང་ད་ནུག དེ་ལས་ རྒྱལ་པྫོའི་སྲསམྫོ་འདི་ ས་སྫོར་གྲུབ་པ་
གི་མནའམ་སེ་བཙུགས། རྒྱུ་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྫོད་ཚུ་ ས་སྫོར་ནང་ཤྫོང་
མ་ཤྫོང་སེ་བཙུགས་ཏེ་ དྭཝ་བུཚ་ས་སྫོར་གྲུབ་པ་འདི་ དྫོན་ལས་ར་ 
རྒྱལཔྫོ་བཟུམ་སེ་སྫོད་ནི་ཐྫོབ་ནུག་གྫོ།  །།
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ཤ་རྱོགསཔ་སེམས་ཅན་གྱི་སྐད་ཧ་གོ་མི།

ཧེ་མ་ ནགས་ཚལ་སྫོམ་ཅིག་ནང་ ཤ་རྫོགསཔ་ཅིག་ ཤ་བདའ་
སྫོདཔ་ད་ མི་དཀརཔྫོ་ཅིག་ གཟུགས་ཁ་ལས་རྔུལ་ནག་ར་ཐིགས་
ཐིགས་བཏང་སྟེ་ བྫོག་འྫོང་དེས་ཟེར་ཨིན་མས། ཤ་རྫོགསཔ་
འབད་སར་ལྷྫོདཔ་ད་ མི་དཀརཔྫོ་དེ་གིས་ ཁྫོ་ ས་བཞག་གནང་
ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། ཤ་རྫོགསཔ་གིས་ ང་གིས་ ཁྫོད་ག་ཏེ་ལུ་
ས་ནི་ཟེར་སླབ་ད་ མི་དཀརཔྫོ་དེ་གིས་ ང་ མདའ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ སྫོ་
རས་ནང་འཛུལ་སྫོད་གེ་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། ཤ་རྫོགསཔ་དེ་གིས་ 
བཏུབ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ སྫོ་རས་ནང་བཙུགས་བཞག་ནུག དེམ་ཅིག་གི་
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བར་ན་ར་ མི་དམརཔྫོ་འདྲྫོག་སི་སི་ཅིག་ ཐྫོན་འྫོངས་ཡི་ཟེར་ཨིན་
མས། ཤ་རྫོགསཔ་མཐྫོངམ་ཅིག་ མི་དཀརཔྫོ་ཅིག་ མ་མཐྫོང་ག་
ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཤ་རྫོགསཔ་དེ་གིས་ མ་མཐྫོང་ཟེར་སླབ་སྟེ་ མི་
དམརཔྫོ་འདི་ ལྫོག་བཏང་ནུག།

དེ་ལས་ མི་དཀརཔྫོ་དེ་ སྫོ་རས་ནང་ལས་ཐྫོན་སེ་ ཤ་རྫོགསཔ་
དེ་ལུ་ ད་རིས་ ཁྫོད་ཀིས་ ང་ལུ་ཕན་སྫོམ་སེ་ར་ཐྫོགས་ཅི། བཀིན་
ཆེ། དེ་གི་དགའ་ཚོར་ལུ་ ཁྫོད་ཀིས་སེམས་ཅན་ ག་ཅི་གི་ཁ་ཡང་ 
ཤེས་ཚུགསཔ་བཟྫོ་བིན་གེ། དེ་འབདཝ་ད་ ཁྫོད་ཀིས་ མི་ག་གི་
གདྫོང་ཁ་ཡང་སླབ་ནི་མི་འྫོང༌། སླབ་པ་ཅིན་ ཁྫོད་ར་ཤི་འྫོང་ཟེར་
སླབ་སེ་ ཤ་རྫོགསཔ་དེ་ལུ་ སྔགས་ཅིག་བཏབ་བཞག་སེ་ མི་
དཀརཔྫོ་དེ་ལྫོག་བྫོན་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ ཤ་རྫོགསཔ་དེ་གིས་ཡང་ ལྫོ་
རྒྱུས་དེ་ཚུ་ ག་གི་གདྫོང་ཁ་ཡང་མ་སླབ་པར་བཞག་བཞགཔ་མས། 

དེ་ལས་ སླབཔ་སླབ་ས་ར་ ཤ་རྫོགསཔ་དེ་གིས་ སེམས་ཅན་
ག་ཅི་གི་ཁ་ཡང་ ཧ་གྫོཝ་མས་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཚུར་ ཁྫོ་
ཤ་བདའ་བ་ཡང་མ་འགྫོ་བར་ བཤལ་ཡི་ར་སེམས་ཅན་ཚུ་ བྫོ་ག་



ཅི་སླབ་དྫོ་ག་ ཉན་ཏེ་ར་སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་
ད་ ཤ་རྫོགསཔ་དེ་བཤལ་འགྫོཝ་ད་ གང་གཉིས་བྫོ་སླབ་སར་གྫོ་
ནུག གང་གཅིག་གིས་ མི་དེ་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་ཀི་ཁ་ཤེས་པ་ཅིན་ 
དང་ཕུ་ ང་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་ དཔྫོན་འབད་དེ་སྫོདཔ་ད་ ང་
གིས་གསེར་སྤྫོག་ཏྫོ་གང་ ཨ་ ཡ་གི་ཤིང་གི་ར་བར་ ས་དྫོང་བརྐྫོ་
སྟེ་བཙུགས་བཞག་ཅི་ཟེར་སླབ་ད་ གང་གཅིག་གིས་ དེ་འབདཝ་
ད་ ཁྫོང་ག་གིས་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ཁ་མི་གྫོ་ཟེར་ སླབ་དེས་ཟེར་
ཨིན་མས། དེ་ལས་ ཤ་རྫོགསཔ་དེ་གིས་ ཤིང་གི་ར་བར་བལ་བར་
འགྫོཝ་ད་ སླབཔ་སླབ་ས་ར་ གསེར་སྤྫོག་ཏྫོ་གང་མཐྫོང་སྟེ་ ཁིམ་
ནང་འབག་འྫོངས་སེ་བཞག་ནུག།

ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ གཡུས་དེ་ནང་གི་ རྒྱལཔྫོ་དེ་གིས་ མི་
སེར་ཚུ་ལུ་ ཁེད་ཆ་ཁབ་ལས་ ངེའི་ཕྫོ་བང་གི་ མཐའ་མར་ཡྫོད་མི་
དྫོང་སྫོམ་འདི་ རྟ་ཁར་བཞྫོན་ཏེ་ མཆྫོང་ཐེངས་གཅིག་ལུ་ བརྒལ་
ཚུགས་མི་ཡྫོད་པ་ཅིན་ རྒྱལཔྫོ་བཀལ་ནི་ཨིན་ཟེར་ བཀའ་ཤྫོག་
བཀམ་བཀམཔ་མས། ཤ་རྫོགསཔ་དེ་གིས་ཡང་ བཀའ་ཤྫོག་
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ཐྫོབ་སྟེ་ ཁྫོ་ཡང་ རྟ་ཅིག་འཚོལ་བར་སྫོང་སྫོངམ་མས། རྟ་ཁྫོམ་
སྫོམ་ཅིག་ནང་ ལྷྫོད་བལཝ་ད་ མི་ཚུ་ག་ར་ རྟ་ ངར་ཡེང་ཡེ་ དྫོད་
རིལ་རི་ ལེགས་ཤྫོམ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ ག་ར་བསལ་ཏེ་ གསྫོ་སྐྱྫོང་འཐབ་
མས་ཟེར་ཨིན་མས། རྟ་རས་ཟུར་ཅིག་ཁར་ རྟ་རྐངམ་ཞ་བྫོ་གཅིག་ 
ག་གིས་ཡང་མ་དགྫོ་པར་བཞག་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། ཁྫོ་ དེའི་ར་
བར་ལྷྫོདཔ་ད་ རྟ་རྐངམ་ཞ་བྫོ་དེ་གིས་ སླབ་དེས་ཟེར་ཨིན་མས། 
ཨ་ནི་མི་དེ་ཚུ་གིས་ ངེའི་ཁ་ཧ་གྫོ་བ་ཅིན་འབདན་ ངེའི་རྐང་མར་ 
ལྕགས་གཟེར་ཅིག་འཛུལ་ཏེ་ཡྫོད་ འདི་བཏྫོན་སེ་གསྫོ་སྐྱྫོང་འཐབ་
པ་ཅིན་ ང་ནི་ས་ཁ་ལས་འགྫོ་རུང་ གནམ་ཁ་ལས་འགྫོ་རུང་ རྟ་ག་
གིས་ཡང་ ང་ལུ་འབད་མི་ཚུགས་ཟེར་ སླབ་དེས་ཟེར་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ ཤ་རྫོགསཔ་དེ་གིས་ ཁ་ཧ་གྫོ་སྟ་ེ རྟ་འདི་ཉྫོ་སེ་ 
ལྕགས་གཟེར་དེ་འབལ། རྩྭ་དང་ཆག་བིན་ཏེ་གསྫོ་ནུག ཉིནམ་
དག་པ་ཅིག་ནང་ དྫོང་མགུ་ལས་མཆྫོང་ནི་གི་ དུས་ཚོད་རན་ཏེ་ ཤ་
རྫོགསཔ་དེ་གིས་ཡང་ རྟ་འདི་གུ་བཞྫོན་སེ་ མི་གཞན་ཚུ་གི་གལ་
མཇུག་ལུ་སྫོང་སྫོད་ནུག ཁྫོ་གི་ཧེ་མ་གི་རྟ་ཚུ་མཆྫོངམ་ད་ མཆྫོང་
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མ་ཚུགས་པར་ དྫོང་ནང་འཛག་སེ་ ལ་ལུ་ཤི། ལ་ལུ་ནདཔ་ཐྫོན་
སྫོ་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། ཤ་རྫོགསཔ་དེ་གིས་མཆྫོངམ་ད་ རྟ་དེ་གིས་ 
གནམ་ཁ་ལས་འཕུར་དྫོ་བཟུམ་མཆྫོངས་ཏེ་ དྫོང་འདི་ཁ་ལས་ལྷག་
སྟེ་ མཆྫོང་ཚུགས་ཚུགསཔ་མས། དེ་ལས་ རྒྱལཔྫོ་དེ་གིས་ ཤ་
རྫོགསཔ་འདི་ རྒྱལཔྫོ་བཀལ་སེ་ ཁྫོ་གི་མི་ཚེ་ལུ་ དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་སེ་ 
སྫོད་ནི་ཐྫོབ་ནུག་གྫོ།  །།
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ཨ་ཁུ་དྱོམ།

དང་ཕུ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ ཨཔ་དང་ ཨའི་གཉིས་ལུ་ བུ་ཅིག་ཡྫོདཔ་
མས། ཨཔ་དེ་ ཤ་བདའ་ནི་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་མཁས་དྲགས་
ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། ཉིནམ་ཅིག་ ཨཔ་དེ་ ཤ་བདའ་བར་འགྫོཝ་ད་ 
བུ་དེ་ཡང་ ཤིང་འཐུ་བར་ཁིད་ འགྫོ་འགྫོཝ་མས། ལུང་པའི་ཕུ་
ལུ་ ནགས་ཚལ་ཅིག་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ ཨཔ་དེ་གིས་ བུ་ཁྫོད་ར་ ན་
ཕར་ཚུར་ཤིང་འཐུ་སྟེ་ སྫོད་ས་རེ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཨཔ་ཁྫོ་ར་ནི་ དེ་
ཁ་ལས་ཕར་ ཤ་བདའ་བར་སྫོང་སྫོངམ་མས། 



དེ་ལས་ བུ་དེ་ ཤིང་འཐུ་སྟེ་སྫོདཔ་ད་ བུ་གི་གདྫོང་ཁར་ དྫོམ་
ཅིག་འྫོངས་ཏེ་ ཟ་བར་འགྫོཝ་ད་ བུ་གིས་ ང་ཟ་བ་ཅིན་ ངེའི་ཨ་པ་
ཤ་རྫོགསཔ་ཨིན། ཁྫོད་ར་ གསད་འྫོང་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། དེ་
ལས་ དྫོམ་གིས་ དེ་འབདན་ ཁྫོད་ར་ ང་གིས་ ག་སླབ་ཉན་པ་ཅིན་ 
ཁྫོད་ མ་ཟ་བར་བཞག་གེ་ ཟེར་སླབ་སྫོད་པའི་བར་ན་ར་ ཨཔ་དེ་
གིས་ ཐག་རིང་ས་ལས་ བུའི་གདྫོང་ཁར་ སེམས་ཅན་བཟུམ་ཅིག་ 
ཡྫོདཔ་མཐྫོང་སྟེ་ དབའི་ ཟེར་སྐད་རྐྱབ་སྟེ་ ཁྫོད་ཀི་གདྫོང་ཁར་
ཡྫོད་མི་ ག་ཅི་སྫོ་ཟེར་དྲསི་དྲིསཝ་མས། དྫོམ་གིས་ བུ་ལུ་ ཤིང་
གི་ར་ཏྫོ་ཨིན་མས་ ཟེར་སླབ་ཟེར་སྟྫོན་བིན་ནུག།

དེ་ལས་ བུ་གིས་ཡང་ ཨ་པ་ལུ་ དབའི་ ཨ་པ། ཤིང་གི་
ར་ཏྫོ་ཨིན་མས་ཟེར་སླབ་ད་ ད་རུང་ ཨ་པ་དེ་གིས་ ཤིང་གི་ར་ཏྫོ་
ཨིན་པ་ཅིན་ བང་ཏྫོ་དཀརཔྫོ་ འྫོང་ག་ཟེར་འདྲཝི་ད་ ད་རུང་ དྫོམ་
གིས་བུ་ལུ་ ཤིང་ཁར་ཤ་མུ་སྐྱེས་ནུག་ ཟེར་སླབ་ཟེར་སྟྫོན་བིན་ནུག 
བུ་གིས་ ཨ་པ་ལུ་ ཤིང་གི་ར་ཏྫོ་ཁར་ ཤ་མུ་སྐྱེས་ནུག་ཟེར་སླབ་
ནུག དེ་ལས་ ཨ་པ་གིས་ ཤིང་གི་ར་ཏྫོ་གུ་ ཤ་མུ་སྐྱེས་ཏེ་ཡྫོད་
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པ་ཅིན་ སྟ་རི་ཐེངས་ཕྫོག་ཅིག་ བླུགས་ཟེར་སླབ་ད་ དྫོམ་གིས་ སྟ་
རི་གིས་ འགྫོས་ཀིས་སེ་བླུགས་ཟེར་སླབ་ད་ བུ་གིས་ཡང་ འགྫོས་
ཀིས་སེ་རྐྱབ་དྫོ་བཟུམ་སེ་ དྫོམ་གི་བང་ཏྫོ་ཁ་ སྟ་རི་ཐེངས་ཕྫོག་ཅིག་ 
བླུགས་བིནམ་ད་ དྫོམ་དེ་ ས་ཁར་གེལ་སྫོ་ནུག། 

དེམ་ཅིག་གི་བར་ན་ར་ ཨ་པ་འྫོངས་ཏེ་ བུ་ཁྫོད་ ང་ལུ་ག་ཅི་སེ་ 
ཤྫོབ་རྐྱབ་སྫོ་ཟེར་སླབ་ད་ བུ་གིས་ གཞན་ག་ནི་ཡང་མ་སླབ་པས། 
དྫོམ་འདི་ ནང་ན་མ་ཤི་རུང་ ཕི་ཁ་ལས་ ཤི་རྫུ་བཏབ་སྟེ་ སྤར་
ར་མ་སྤར་བར་ སྫོད་སྫོདཔ་མས། ཨ་པ་གི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ དྫོམ་
འདི་ ཤི་ནུག་ཟེར་མནྫོ་སྟེ་ཕང་ཕང་ར་ དྫོམ་འདི་ ཁིམ་ནང་འབག་
སྫོང་སྟེ་ ཤ་དྲ་དགྫོ་པས་མནྫོ་སྟ་ེ ལག་ཀྫོ་གུ་བཀལ་སེ་ ཁིམ་ནང་
འབག་སྫོང་སྫོངམ་མས།  ཁིམ་ནང་ལྷྫོདཔ་ཅིག་ དྫོམ་གིས་ཡར་
ལྫོངས་ཞིནམ་ལས་ སྫོ་བཅད་སེ་ ད་འབདན་ ཁེད་ཆ་ཁབ་དྲག་པ་
ཅིན་ ང་གསད། ང་དྲག་པ་ཅིན་ ཁེད་ཆ་ཁབ་གསད་དེ་ ཟ་ནི་ར་
ཨིན་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཕང་ཕང་ར་མཆྫོངས་ཏེ་འྫོངམ་ད་ དང་པ་ར་ ཨ་
པ་བསད་བཏང་ནུག།
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དེ་ལས་ བུ་ཡང་ ནདཔ་བཏྫོན་ཞག་ནུག ཨམ་འདི་ གསད་
པར་འགྫོཝ་ད་ ཨམ་འདི་གིས་ ང་མ་གསད་པར་བཞག་གནང་ ང་
གིས་ཁྫོད་ལུ་ དྲིན་ལན་འཇལ་གེ་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། དྫོམ་གི་
མནྫོ་བསམ་ལུ་ ཨམ་དེ་ ཨམ་སྲུ་སེ་ བཞག་དགྫོ་པས་ཟེར་མནྫོ་
སྟེ་ མ་བསད་པར་བཞག་ཞིནམ་ལས་ དྫོམ་གི་ཨམ་སྲུ་སེ་ བཞག་
བཞགཔ་མས། ཨམ་དེ་གིས་ ནང་ན་ལས་ དྫོམ་གསད་ནིའི་གནས་
སྐབས་ར་ འཚོལ་ཏེ་སྫོད་རུང་ དྫོམ་འདི་གསད་མ་ཚུགས་པས།

དེ་ལས་ བུ་འདི་ཡང་དྲག་སེ་ ཨམ་དང་བུ་ དེ་ལས་ ཨ་ཁུ་
དྫོམ་གསུམ་ བཟའ་ཚན་གཅིག་ཁ་སེ་ སྫོད་ནི་འདི་གིས་ ད་ལྫོའི་
བར་ན་ཡང་ དྫོམ་ལུ་ཨ་ཁུ་དྫོམ་ཟེར་ སླབ་དགྫོ་མི་འདི་ བུ་འདི་
གི་ཨ་ཁུ་ དྫོམ་འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་ཟེར་ སླབ་སྲྫོལ་ཚུདཔ་ཨིན་
མས་གྫོ།   །།
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ཨམ་བུ་དད་ཅན།

ཧེ་མ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ ཨཔ་ཅིག་དང་ ཨམ་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། 
ཁྫོང་གཉིས་ལུ་ ཨ་ལུ་གཅིག་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཨམ་དེ་རྫོགས་ཀི་
ཨ་ལུ་མཐྫོངམ་ད་ སེམས་ཤྫོར་ཡི་ར་ སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། ནམ་
ཅིག་འབདཝ་ད་ ཨཔ་དེ་ ན་སྟེ་ ལཱ་འབད་བར་འགྫོ་མ་ཚུགས་པར་ 
ཨམ་དེ་ ལཱ་སར་སྫོང་སྫོངམ་མས། ཨམ་དེ་ ལཱ་འབད་སྫོདཔ་ད་ 
འབུཔ་ཅིག་མཐྫོང་ནུག ཨམ་དེ་གིས་འབུཔ་དེ་ ཨ་ལུ་བཟུམ་སེ་
མཐྫོང་སྟེ་ འདི་འཕྫོ་ལས་འཐུ་སྟེ་ ཧེམ་ཅུ་ནང་བཙུགས་སེ་ ཁིམ་



ནང་འབག་འྫོངས་ནུག ཨམ་འདི་ཁིམ་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ ཨཔ་དེ་ཡང་ 
ཨ་ཙི་ཅིག་དྲག་སྟེ་ཡྫོདཔ་མས། 

དེ་ལས་ ཨཔ་དེ་གིས་ དབའི་ ད་རིས་ཁྫོད་སེམས་དགའ་
དགའ་ར་འདྲཝ་སེ་འྫོང་དེས་ ག་ཅི་སྫོ་ཟེར་སླབ་ད་ ཨམ་དེ་གིས་  
ང་ ད་རིས་སེམས་དགའ་མི་འདི་ ཁྫོད་དྲག་ནི་འདི་གིས་ཨིན་ཟེར་
སླབ་སེ་ འབུཔ་འབག་འྫོང་མིའི་ ལྫོ་རྒྱུས་མ་སླབ་པས། དེ་གི་
ནངས་པ་ལས་ ཨཔ་དེ་ཡང་ ཧིང་སང་ས་སེ་ར་དྲག་སྟེ་ ལཱ་སར་ 
ཧེ་མ་བཟུམ་འགྫོ་ཚུགསཔ་ཐལ་སྫོ་ནུག དེ་འབདཝ་ད་ འབུཔ་
དེ་གིས་ ཨམ་དེ་གི་ཨྫོམ་འཐུང་ནི་འདི་གིས་ ཨམ་འདི་ ཉིནམ་
གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཕ་ཀིང་ཀི་འགྫོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། ཨཔ་དེ་
གིས་ ཁྫོད་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཕ་ཀིང་ཀི་ར་འགྫོཝ་
མས། ག་ཅི་འབད་དཔ་སྫོ་ཟེར་འདྲཝི་ད་ ཨམ་དེ་གིས་ གསང་
བཞག་སྟེ་ ག་ཅི་ཡང་མ་འབད་ཟེར་སླབ་ནུག།

ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཨཔ་འདི་ ལཱ་སར་འགྫོ་རྫུ་བཏབ་
ཞིནམ་ལས་ ཁིམ་ཐྫོག་ཁར་གཡིབས་ཏེ་ ཨམ་འདི་ ག་ཅི་འབདཝ་
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ཨིན་ན་ར་ བལ་སྫོད་སྫོདཔ་མས། ཨམ་དེ་གིས་ ཨཔ་རྒྱབ་ཐལཝ་
ཅིག་ མྫོ་ར་གི་ གྫོ་ལའི་ནང་ན་ལས་ འབུཔ་སྫོམ་ཅིག་བཏྫོན་སེ་ 
ཨྫོམ་བིན་སར་མཐྫོང་ནུག མྫོ་ཕ་ཀིང་ཀི་འགྫོ་མི་འདི་ འབུཔ་ལུ་ 
ཨྫོམ་བིན་ནི་འདི་གིས་ ཨིན་མས་ཟེར་མནྫོ་སྟེ་ ཨཔ་འྫོངསམ་ཅིག་ 
འབུཔ་འདི་བསད་བཏང་ད་ནུག དེ་ལས་ ཨམ་དེ་ ཨཔ་ལུ་བལ་སྟ་ེ 
གནམ་མེད་ས་མེད་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ ལྫོ་ཡང་མ་ཟ། འབུཔ་གི་མནྫོ་
བསམ་བཏང་སྟེ་ སྔུ་ཡི་ར་སྫོད་སྫོདཔ་མས། ཉིནམ་ཅིག་ ཨཔ་ 
ལཱ་སར་འགྫོ་སའི་ལམ་སྦུག་ལུ་ སྤ་ཅིག་ཉལ་སྫོདཔ་མཐྫོང་ནུག 
ཨཔ་དེ་གི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ སྤ་འདི་ ངེའི་ཨམ་ལུ་སེམས་གསྫོ་སེ་ 
བིན་དགྫོ་པས་མནྫོ་སྟེ་ སྤ་དེ་ ཁིམ་ནང་འབག་འྫོངས་ཞིནམ་ལས་ 
བུ་ཚབ་ཨ་ནི་འབད་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཨམ་དེ་ལུ་བིན་བིནམ་མས།

དྫོ་རུང་ ཨམ་དེ་གིས་སྤ་མཐྫོངམ་ད་ གནམ་མེད་ས་མེད་
སེམས་དགའ་སྟེ་ བུ་ཚབ་སེ་གསྫོ་ནུག ཉིནམ་ཅིག་ ཨཔ་དང་ཨམ་
གཉིས་ཆ་ར་ ཕི་ཁར་ལཱ་འབད་བར་སྫོང་སྟེ་ ཕི་རུ་ ལྫོག་སྟ་ེཁིམ་
ནང་འྫོངསམ་ད་ ཁིམ་ནང་ལུ་ བཞེས་སྫོ་ཚུ་ ཚ་ཏྫོག་ཏྫོ་སེ་འབད་
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བཞག་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། ཨཔ་དེ་གིས་ དབའི་ ང་བཅས་ཀི་
ཁིམ་ནང་ མི་ནི་ག་ཡང་མེད་ བཞེས་སྫོ་ག་གིས་འབདཝ་ཨིན་
ན་སྫོ་མནྫོ་སྟེ་ ནངས་པ་དྲྫོ་པ་ ཨཔ་དང་ཨམ་ གཡིབས་སེ་
བལ་སྫོདཔ་ད་ སྤ་གིས་ གསྫོབ་འདི་བཤུབ་བཞག་པའི་བསང་
ལས་ བུམྫོ་འཇའ་རིསམྫོ་ཅིག་ཐྫོན་ཏེ་ ཐབ་གཡྫོག་འབད་ནི་ འགྫོ་
བཙུགས་དེས་ཟེར་ཨིན་མས། ཨམ་འདི་ སེམས་དགའ་བའི་
ཤུགས་ཀིས་ འདི་འཕྫོ་ལས་ སྤ་གི་གསྫོབ་འདི་མེ་བཏང་དཔ་ལས་ 
ཨཔ་དང་ཨམ་གཉིས་ལུ་ བུམྫོ་འཇའ་རིསམྫོ་ཅིག་ཐྫོབ་ཆི་ནུག དེ་
ལས་ ཨམ་འདི་ཡང་སེམས་ཁར་ མནྫོ་མིའི་དྫོན་དག་འདི་ གྲུབ་
ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ གནམ་མེད་ས་མེད་སེམས་དགའ་སྟེ་ སྫོད་
ནུག་གྫོ།  །།
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བསྐོས་པའི་ལཱ་ལས་བྱྱོག་མི་ཐལ།

ཧེ་མ་ཧེ་མ་ གཡུས་ཚན་ཅིག་ནང་ལུ་ ཕྫོ་སྐྱེས་ཅིག་སྫོད་སྫོདཔ་
མས། ཁྫོ་འདི་ རྒྱུ་ཕེད་ཀམ་དང་ སམ་ས་གཞི་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ 
ཕྱུགཔྫོ་སེ་ཡྫོདཔ་མས། ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཁྫོ་ར་ལུ་ མནའམ་
ཅིག་ཡང་བཙུགས་སེ་ གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་ ལྫོ་གཉིས་འགྫོ་བའི་ཤུལ་
ལས་ བུ་ཅིག་སྐྱསེ་ནུག ཕྫོ་སྐྱེས་འདི་ སེམས་དགའ་སྟ་ེ གཡུས་
འདི་ནང་གི་མི་ག་ར་ལུ་ མཛར་ཅུམ་བིན་ཏེ་ དགའ་སྟྫོན་སྫོམ་འབད་
ནུག དེ་ལས་ ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ཨ་ལུ་འདི་གི་སྐྱསེ་
སྐར་བལཝ་ད་ སྐྱེས་སྐར་འབི་མི་རིསཔ་འདི་གིས་སླབ་ནུག ཁེད་



གཉིས་ཀི་བུཚ་དེ་ ལྫོ་ཉི་ཤུ་ལངསམ་ཅིག་ སེམས་ཅན་སྟག་གིས་ཟ་
སྟེ་ ཤི་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་སླབ་ནུག།

དེ་ལས་ ཕམ་གཉིས་གནམ་མེད་ས་མེད་ སེམས་སྡུག་སྟེ་ 
བམ་སྫོམ་ཞུ་སྟེ་ རིམ་གྫོ་འབད། བུཚ་དེ་ ཕར་དང་ཚུར་ ག་ཏེ་
ཡང་མ་བཏང་པར་ ཁིམ་ནང་ར་བཞག་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། དེ་ལས་ 
བུཚ་འདི་ ལྫོ་ན་སྫོམ་ལངས་ཞིནམ་ལས་ མནའམ་ཅིག་བཙུགས་
དགྫོ་པས་ཟེར་ བུམྫོ་འཇའ་རིསམྫོ་ཅིག་ འཚོལ་ཏེ་ཁིད་འྫོངསམ་ད་ 
བུཚ་གིས་ཡང་ མྫོ་ལུ་དགའ། བུམྫོ་དེ་གིས་ཡང་ ཁྫོ་ལུ་ག་ཅི་དེ་ 
དགའ་བས་ཟེར་ཨིན་མས།

ཁྫོང་གཉིས་ གཉེན་རྐྱབ་ནི་གི་གཟའ་སྐར་འདི་ བུཚ་འདི་གི་
ལྫོ་ ༢༠ ཀིག་ཀི་འཁྫོར་བའི་ཉིནམ་འདི་གུ་ ཕྫོག་སྟེ་ཡྫོདཔ་མས། 
ཨཔ་འདི་གིས་ བུ་འདི་ལྫོ་ ༢༠ ལངསམ་ད་ སྟག་གིས་གསད་ནི་
ཨིན་ཟེར་མི་འདི་ སེམས་ཁ་ར་ ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ འདི་ཚེ་ཕི་རུ་ བུ་
དང་བུམྫོ་གཉིས་ཆ་ར་ ཨཔ་གིས་ སྒྫོམ་སྫོམ་ཅིག་ནང་ བཙུགས་
བཞག་བཞགཔ་མས། ཁིམ་གི་ཕི་ཁ་ལུ་ཡང་ ཕྫོ་སྐྱེས་ཚུ་མདའ་
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དང་ ཀིང་ཀ་འབག་སྟེ་ སེམས་ཅན་སྟག་ བསྲུང་བཅུག་སྟེ་བཞག་
བཞགཔ་མས།

དེ་ལས་ བུ་དང་བུམྫོ་གཉིས་ སྒྫོམ་ནང་སྫོདཔ་ད་ བུམྫོ་འདི་
གིས་ ང་བཅས་གཉིས་ སྒྫོམ་ནང་ན་ག་ཅི་སེ་ བཞགཔ་སྫོ་ཟེར་
འདྲིཝ་ད་ བུཚ་གིས་ ང་ ལྫོ་ཉི་ཤུ་ལངས་ཡི། ལྫོ་ཉི་ཤུ་ལངསམ་ད་ 
སྟག་གིས་ཟ་འྫོང་ཟེར་ ངེའི་སྐྱེས་རིས་ནང་ལས་ཐྫོན་ནུག དེ་འབད་
ནི་འདི་གིས་ ང་བཅས་གཉིས་ སྒྫོམ་ནང་བཙུགས་བཞགཔ་ ཨིན་
མས་ཟེར་སླབ་ནུག མྫོ་གིས་སྟག་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་འྫོང་ནི་
སྫོ་ཟེར་སླབ་ད་ ཁྫོ་གིས་ཡང་ ཨ་ནི་བཟུམ་འྫོང་ཟེར་  ཤྫོག་ཀུ་
ཅིག་གུ་ སྟག་གི་པར་ཅིག་བིས་སེ་ བུམྫོ་དེ་ལུ་ སྟྫོན་སྟྫོནམ་མས། 
བུམྫོ་དེ་ སྟག་གི་པར་ལུ་བལ་སྫོད་སྫོད་པ་ར་ འདི་ཁ་ལས་ སྟག་ངྫོ་
མ་སེ་ཐྫོན་ཏེ་ འུང་ཟེརཝ་ཅིག་ བུཚ་དེ་སྒྫོམ་ནང་ན་ར་ སྟག་གིས་
ཟ་ད་ནུག བསྐྫོས་པའི་ལཱ་ལས་ བྫོག་མི་ཐལ་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་
འདི་ འ་ནེ་སེ་ཨིན་མས་གྫོ།  །།
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མ་ཧེ་ཚྭ་སྒྲུབ་མི།

ཧེ་མ་ རྒྱ་གར་གི་གཡུས་ ཧ་ར་ར་ཟེར་ས་ལུ་ མ་ཧེ་གཉིས་ཡྫོདཔ་
མས། ཁྫོང་གཉིས་ ཆ་རྫོགས་ག་ཅི་དེ་ འཆམ་ཏྫོག་ཏྫོ་སེ་སྫོད་མི་
ཅིག་ཨིན་མས། ཁྫོང་གཉིས་ ག་ཅི་ཐྫོབ་རུང་ བགྫོ་བཤའ་འདྲན་
འདྲ་སེ་ རྐྱབ་སྟེ་ཟ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། ཁྫོང་གཉིས་ཀི་གཟུགས་
ཁ་ལུ་ སྤུ་རིངམྫོ་སེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རྭཝ་ཡང་ གནམ་མེད་ས་མེད་
རིངམྫོ་ཡྫོདཔ་མས། སེམས་ཅན་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ ཁྫོང་གཉིས་མཐྫོང་པའི་
བསང་ལས་ འདྲྫོགས་ཏེ་བྫོག་འགྫོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། སེམས་
ཅན་སྫོམ་དང་ཕད་རུང་ ཁྫོང་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ རྫོགས་
རམ་འབད་དེ་ ཁྫོང་གཉིས་ར་ རྒྱལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས།
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དེ་འབད་རུང་ ཁྫོང་གཉིས་ཆུ་འཐུངམ་ད་ ཚྭ་ཟ་ནི་མེད་པར་ ཚྭ་
ཅིག་ག་དེ་སེ་ བསྒྲུབ་པ་ཅིན་དྲག་ག་ཟེར་བའི་ མནྫོ་བསམ་འདི་ར་
གཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ མ་ཧེ་གཅིག་གིས་ 
ལྫོ་ཚང་མ་ཧེ་གཞན་མི་འདི་ལུ་སླབ་ནུག དབའི་ ང་བཅས་ལྫོ་ཚང་
གཉིས་ གཞན་ག་ཅི་ཡང་ ང་བཅས་ར་གཉིས་ཀིས་ལྕྫོགས་པས། 
ཚྭ་ཅིག་ཟ་ནི་མེད་པར་ མགྫོགས་པར་ གཟུགས་སྟྫོབས་ཉམས་ཏེ་
འགྫོ་ནི་མས། ང་གིས་ ཡར་བྫོད་ལུ་ ཚྭ་ཅིག་བསྒྲུབ་པར་འགྫོ་གེ་ 
མེན་ན་ཟེར་སླབ་ད་ ལྫོ་ཚང་མ་ཧེ་གཞན་མི་གིས་ཡང་ བཏུབ་པས་
ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ བྫོད་ལུ་འགྫོ་མིའི་མ་ཧེ་འདི་གིས་ ཡར་
བྫོད་ལུ་ ས་བསིལ་ས་ཨིན་ཟེརཝ་མས། གནམ་མེད་ས་མེད་གང་
མས་ལྫོ། ཁྫོད་ ན་ཚ་ས་ལུ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྤུ་འདི་བེལ་མི་
ནུག ཁྫོད་ཀི་གཟུགས་ཁའི་སྤུ་ཡང་ ང་ལུ་གནང༌། ང་ བྫོད་ལས་
ལྫོག་ལྷྫོདཔ་ད་ ཁྫོད་ར་ལུ་ ལྫོག་བིན་འྫོང་ཟེར་སླབ་སེ་ མ་ཧེ་ཆ་
རྫོགས་ཀི་སྤུ་ཚུ་ཡང་ ལྫོ་ཚང་འདི་གིས་ གཟུགས་ཁར་དཀིས་སེ་ 
བྫོད་ལུ་ ཚྭ་བསྒྲུབ་པར་ལྫོག་སྫོ་ནུག།



དེ་ལས་ མ་ཧེ་འདི་ ཟླཝ་གསུམ་དེ་ཅིག་ལམ་འགྫོཝ་ད་ བྫོད་
ལུ་ལྷྫོད་ནུག བྫོད་ལུ་ལྷྫོད་ཞིནམ་ལས་ ཚྭ་འཚོལ་ཏེ་ བདུན་ཕག་
གསུམ་དེ་ཅིག་འགྫོཝ་ད་ ཤ་རྫོགསཔ་ཅིག་གིས་མཐྫོང་ནུག འདི་
འཕྫོ་ལས་ར་ ཤ་རྫོགསཔ་འདི་ ཁིམ་ནང་སྫོང་སེ་ ད་རིས་ ང་
བཅས་རའི་རི་ཁར་ སེམས་ཅན་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ གཟུགས་
ཁ་ལུ་སྤུ་གི་རྒྱན་ཆ་བཏགས་བཏགསཔ་ཅིག་འདུག སེམས་ཅན་
ཚུ་གི་ལྷ་འྫོང་ནི་མས། ང་བཅས་རའི་གཡུས་ཁར་ ཞུ་བཞག་གེ་
མེན་ན་ཟེར་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་སླབ་སླབཔ་མས། མི་ཚུ་ག་ར་
སེམས་དགའ་སྟེ་ མི་རེ་རེ་གིས་ ཐགཔ་རེ་རེ་འབག་སྟེ་ གཟུང་
པར་འགྫོཝ་ད་ སེམས་ཅན་དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་བྫོག་འགྫོ་སྟེ་ 
གཟུང་མ་ཚུགས་པས། 

དེ་ལས་ མི་དེ་ཚུ་གིས་ ཧིང་བཀལ་བཞག་ནི་འདི་གིས་ ནངས་
པ་མི་ཚུ་ ལྫོག་ནགས་ཚལ་ནང་འགྫོ་སྟེ་བལཝ་ད་ སེམས་ཅན་
དེ་ ཧིང་ནང་ཚུད་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་ མི་ཚུ་གིས་བཟུང་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་བཞག་ད་ནུག མི་ག་ར་ ལདམྫོ་བལ་བར་
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འཛོམས་ཏེ་ དབའི་ དེ་མའི་སེམས་ཅན་ ཡག་མི་ཡག་ཟེར་སླབཔ་
ལས་ མིང་ཡང་ གཡག་ཟེར་བཏགས་ད་ནུག དེ་ལས་ མི་ཚུ་གིས་ 
གཡག་དེ་ལུ་ ཚྭ་དང་ལྫོ་ལེགས་ཤྫོམ་སེ་བིན། ས་ཡང་བསིལ་ཏྫོང་
ཏྫོ། སྤང་དང་རྩྭ་ཆུ་ ག་ནི་ལས་གཙང་ཏྫོག་ཏྫོ། འབྫོལ་ཆི་ཆི་ནང་
ལུ་ ཉམས་དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་སེ་ སྫོད་ནི་ཐྫོབ་སྟེ་ ཁྫོ་རྒྱ་ལུ་ ལྫོག་འགྫོ་
ནིའི་དཔད་རིག་མ་བཏང་པར་ བྫོད་ལུ་ར་ལུས་སྫོ་ནུག།

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ རྒྱ་ལུ་ གཡག་མེད་མི་དང་ བྫོད་ལུ་མ་
ཧེ་མེད་དགྫོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་འདི་གིས་ཨིནམ་མ་ཚད་ དུས་ད་ལྫོའི་
བར་ན་ཡང་ རྒྱ་གར་གི་མ་ཧེ་ཚུ་ ཆུ་འཐུངམ་ད་ར་ ཚར་རེ་ལག་
ཀྫོ་ གནམ་ཁར་སེང་སྟེ་བལ་དགྫོ་མི་འདི་ བྫོད་ལས་ཚྭ་འབག་འྫོང་
མི་འྫོང་ བལ་བའི་ཚུལ་ཨིན་ཟེར་སླབཔ་མས། དེ་ལས་ མ་ཧེའི་
གཟུགས་ཁར་སྤུ་མེད་མི་དང་ གཡག་གི་གཟུགས་ཁར་ སྤུ་
འཐེབ་ལེ་ཤ་ཡྫོད་མི་ཡང་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲྫོལ་
ཡྫོདཔ་ཨིན་ནྫོ།།  །།
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