
གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་

བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།

ཨཱཅཱརྱ། ལྷག་པ་ཚེ་རིང་།[1]

༄༅། །རྒན་པས་བོད་སྐད་མ་བཤད་ན། །གཞོན་པས་བོད་སྐད་ཇི་ལྟར་ཤེས། །

གཞོན་པས་བོད་སྐད་མ་ཤེས་ན། །བོད་སྐད་འཚོ་བར་བྱེད་པོ་སུ། །

 ཞེས་གངས་ཅན་པའི་བླ་སྲོག་ཏུ་གྱུར་པའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག[2]འཚོ་བའི་རྒྱུ་

ཡི་མདོ་ཚིག་གིས་སྔུན་བསུས་ཏེ་སྐབས་བབ་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་སྨྲ་

བར་གཞུག་གོ། 

དང་པོ། བོད་སྐད་ཀྱི་གལ་གནད།

བོད་གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་གི་གལ་གནད་ཇི་ཙམ་ཆེ་མིན་ཤོད་མཁན་མང་ཞིང་

ཤེས་མཁན་ཡང་ཉུང་ཉུང་མིན་པས་བསྐྱར་བཤད་ཡང་བཤད་བྱ་དགསོ་དནོ་ཆེར་མེད་

[1]   ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་དཔོན། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ཚོགས་

གཙོ་ལས་ཐོག      lhakpats@yahoo.co.in   
[2]   འདིར་སྐད་ཡིག་ཅེས་པ་ནི་ཨིན་སྐད་དུ། Language ཞེས་པ་དེའི་ཚབ་ཏུ་སྤྱད་པ་ཡིན་པས་ཡིག་ངག་གཉིས་

ཀ་ཚུད་པའི་མིང་ཡིན།

1



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

2

པས་འདིར་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་ན།

༡ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་གནད།

ད་ལྟའི་སྐབས་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་སྟེ་

མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀ་ཧྲིལ་གྱིས་རྫོགས་པ་ནི་བོད་གངས་ཅན་པའི་སྐད་ལས་གཞན་

གང་དུ་ཡང་མེད་ཅིང། འཆད་ཉན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡང་མ་སྐད་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་

དང་འདྲ་མཉམ་དུ་ཡདོ་པ་ནི་གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་འདི་ཉིད་ཡིན་ཞིང། སྐད་འདི་

ཉམས་སངོ་ན་འགྲ་ོབ་སྤྱི་ཡི་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀའི་བདེ་དནོ་དང་འབྲེལ་བའི་ནང་

ཆོས་ཀྱང་རྟེན་ཞིག་པས་བརྟེན་པ་འཇིག་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་ན། འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་

བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རིང་དུ་གནས་དགོས་

ན་གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་འདི་ཡང་ངེས་པར་གནས་དགོས།

༢ དེ་ལས་བྱུང་བའི་ལེགས་བྱང་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་གནད།

དེང་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་གང་དུ་སངོ་ཡང་བོད་

པ་ཞེས་པ་ནི་མི་ཡ་རབས་ཀྱི་རང་བཞིན། གཞན་གྱི་བདེ་སྡུག་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཐུབ་

མཁན། སྒེར་ལས་སྤྱི་གལ་ཆེ་བར་བརྩི་མཁན། འགྲགོས་འདྲིས་མེད་པ་ཙམ་མ་ཟད་ང་ོ

མི་ཤེས་མཁན་ཚོས་ཀྱང་བློ་གཏད་ཕེར་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ཏུ་བརྩི་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་

བོད་མིའི་ཤ་རུས་ཁྱད་པར་ཞིག་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་པར། ནང་ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་

སྒོམ་གསུམ་གནང་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལམ་སྣེ་འཁྲིད་ཅིང་མིག་དཔེ་

བཟང་པ་ོབསྟན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་འདྲའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྤྱདོ་



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།

3

ཚུལ་བཟང་པོ་དེ་དག་ཀྱང་མི་རིགས་འདི་ཡི་སྐད་ཡིག་གི་གཤིས་ཀ་དང་འདྲེས་ནས་

ཤོག་བུ་ལ་སྣུམ་ཞག་གི་ཚུལ་དུ་གནས་ཡོད་པས་ན་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་ཡ་རབས་

བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ལེགས་བྱང་འདི་ཡུན་རིང་འཚོ་དགོས་ན་ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་འདི་འཚོ་

དགོས་པ་ཡིན།

༣ གངས་ཅན་པའི་ལས་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་གནད།

གངས་ཅན་པ་རྣམས་མ་འོངས་པར་གང་ཡང་བསྟན་རྒྱུ་མེད་པའི་སྤྲང་པོར་གྱུར་ཏེ་

མི་རབས་ནས་མི་རབས་མི་རིགས་གཞན་གྱི་བྲན་གཡོག་རྒྱུག་ཅིང་མཐོང་ཆུང་ཁྱད་

གསོད་མྱོང་མཁན་ཞིག་མིན་པར་ཆབ་དཔལ་རིག་གསུམ་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་རྒྱས་ཤིང་

མི་རིགས་གཞན་ཚོ་དང་དཔུང་པ་འདྲ་མཉམ་གྱིས་འགྲོ་འདོད་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་འདི་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས།

༤ གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཀྱི་འོས་འགན་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་གནད།

གངས་ཅན་པའི་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པའི་མི་རབས་ཕྱི་མ་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་གླིང་སྐྱེ་

འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་དང་འབྲེལ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་དེ་

ལས་བྱུང་ཞིང་གཞན་ལ་མིག་དཔེ་བཟང་པོའ་ིརང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ལེགས་བྱང་

གཉིས་ཀ་ང་ཚོ་དང་ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་ལ་གནས་ཤིང་འདི་དག་འཛིན་སྐྱངོ་སྤེལ་གསུམ་

ཡང་གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་འདི་ཉིད་བརྒྱུད་ནས་བྱ་དགོས་པས་སྐད་ཡིག་འདི་

ཉིད་གསནོ་པརོ་མ་གནས་ཐབས་མེད་རེད་ཅེས་ཁ་བ་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་གི་རིན་ཐང་

མདོར་བསྡུས་ཤིག་བཤད་ནས་ད་ནི་འདི་ཉིད་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དང་དེ་ལས་ཐར་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

4

ཐབས་རྣམས་བཤད་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ། ད་ལྟའི་ཉམ་ང་བའི་གནས་སྟངས།

གནའ་སྔ་མོ་དང་མི་འདྲ་བར་དེང་འཛམ་གླིང་ནང་མི་གཅིག་གིས་སྐད་ཡིག་གཉིས་

དང་གསུམ་སགོས་ཤེས་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་ལ། རང་གིས་ཤེས་པའི་སྐད་ཡིག་དག་ལས་ཡག་

ཤོས་དེ་ཕ་སྐད་ཡིན་དགོས་ཤིང་། སྐབས་འདིའི་ཡག་ཤོས་ཤེས་པའི་ཚད་ནི་ཐོགས་པ་

མེད་པར་གཞན་ལས་ཉན་ཐུབ་པ་དང་། རང་གི་ཚོར་བ་གང་ཡིན་གཞན་ལ་ཐོགས་

མེད་དུ་སྨྲ་ནུས་ཤིང་། སླབོ་གྲྭའི་ནང་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཙམ་འགྲིམས་མྱངོ་མཁན་ཞིག་

ཡིན་ཕྱིན་ཡུལ་མི་སྤྱིར་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་འབྲི་ཀླགོ་གཉིས་ཀ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་

དགསོ། ང་ཚོ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་སྐད་ནི་དབྱངས་གསལ་ས་ོབཞིའི་བདག་ཉིད་

ལས་གྲུབ་པའི་བོད་སྐད་ཅེས་པ་འདི་ཡིན་མདོ། འནོ་ཀྱང་དེང་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

གི་བྱིས་པ་རྣམས་མ་ཟད་གཞོན་ནུ་ཚོའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ཕ་སྐད་ཤེས་ཚད་དེ་སྐད་ཡིག་

གཉིས་པའི[3]ཤེས་ཚད་ཀྱང་མེད་ཅིང་། མེད་ཚུལ་ཡང་རིམ་པར་བཤད་ན།

༡ ཉན་རྩལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཞན་པ།

ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་གི་ཟ་སྐད་འཐུང་སྐད་གཙང་མ་ཞིག་ལེགས་པར་ཉན་ཐུབ་

པའི་ནུས་པ་མེད། དེའི་དབང་གིས་སླབོ་ཁྲིད་དང་གླགོ་བརྙན་གླུ་གཞས་སགོས་ཉན་མི་

ནུས་པ། དེ་བཞིན་ཞེ་ཚིག་དང་གུས་ཚིག་ཕལ་སྐད་བཅས་ས་ོསརོ་ངསོ་མ་ཟིན་པས་སྨྲ་

[3]   སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་ཞེས་པ་ནི་མི་གཅིག་གིས་སྐད་ཡིག་གཉིས་དང་གསུམ་སོགས་ཤེས་པའི་ནང་ནས་ཤེས་ཚད་

ཀྱི་ཆ་ནས་རིམ་པ་གཉིས་པ་དེར་ཟེར་བ་ཡིན།



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།

5

བ་པའོ་ིཚོར་བ་མ་ག་ོབ། བརྗདོ་པའི་ནང་ཚིག་གིས་དནོ་སྟནོ་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་

སྤྱིར་བཏང་གི་མཚོན་དནོ་དང་གནས་སྐབས་ཀྱི་མཚོན་དནོ་གཉིས་ས་ོསརོ་འབྱེད་མི་

ནུས་པ་སགོས། མདརོ་ན་ལ་ོདང་འཛིན་གྲྭ་གང་དུ་སླེབས་ཀྱང་དེ་དང་འཚམས་པའི་ཕ་

སྐད་ཉན་པའི་ཤེས་ཚད་འདང་ངེས་ཤིག་མེད་དོ། །

༢ བཤད་རྩལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཞན་པ།

སྔ་མོའ་ིབོད་ཀྱི་ཁ་དཔེར།

ཕོ་ལོ་དྲུག་གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་ལ། །ཚོང་འཁྲུག་པ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱག་སྟངས་ཤེས།།

མོ་ལོ་ལྔ་གསུམ་བཅོ་ལྔ་ལ། །ཞོ་འོ་མ་གཉིས་ཀྱི་ཚ་གྲང་ཤེས། །

 ཞེས་ཟེར་སྲོལ་ཡོད་པར་བོད་རང་གི་ས་སྐྱེས་རོྡ་སྐྱེས་ཀྱི་བྱིས་པ་སློབ་གྲྭའི་

སྒོ་འཛུལ་མྱོང་མེད་ལ། ཀློག་དེབ་མིག་གིས་མ་མཐོང་ཞིང་། སྨྱུག་གུ་ལག་པར་བཟུང་

མྱོང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ལོན་སྐབས་རྒྱལ་ཕམ་དང་ཁེ་ཉེན་ཆེ་

བའི་ཐག་གཅདོ་ཚོང་དང་འཁྲུག་པ་གཉིས་རྒྱག་ཐུབ་པའི་ཚོད་ལ་སླེབས་དགསོ་ཀྱང། 

དེང་ལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་ཟིན་སྐབས་གཞན་ལྟ་ཅི། ཟ་སྐད་འཐུང་སྐད་ཙམ་ཞིག་བཤད་པའི་

སྐབས་ལ་ཡང་ཨིན་སྐད་དང་ཧིན་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་མང་དག་ཅིག་བུ་ལནོ་དུ་གཡར་ན་

མ་གཏགོས་བོད་སྐད་ལྷད་མེད་ཅིག་གིས་ག་ོབརྡ་འཕྲདོ་ངེས་སུ་སྨྲ་ནུས་མཁན་ཤིན་ཏུ་

དཀོན་པོ་རེད། ཕ་སྐད་ཅིག་བཤད་ཀྱང་བོད་བརྡའི་རང་བཞིན་དང་མི་མཐུན་པ་མང་

ལ། འགའ་ཡིས་བརྡ་སྤྲདོ་དང་མཐུན་པ་ཙམ་ཞིག་སྨྲ་ནུས་ཀྱང་སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་དྲི་

བསུང་འཐུལ་བ་ནི་རུས་སྦལ་གྱི་སྤུ་ཉིད་ད།ོ །མདརོ་ན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་དང་མཐ་ོ



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

6

སློབ་ཐནོ་པའི་ཚད་ལ་སླེབས་ཀྱང་ཕ་ཡུལ་གྱི་འབྲགོ་ཕྲུག་ལ་ོབཅུ་གྲངས་ལནོ་པ་ཞིག་

གི་སྐད་ཆའི་གནས་ཚད་མེད་པ་ནི་ང་ཚོར་ལྐོག་གྱུར་གང་ཡང་མིན།

༣ ཀློག་རྩལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཉམ་ང་བ།

ཇི་སྐད་དུ། ཡིག་ཕྱེད་གོ་བས་ཀློག་ཅེས་དང་། དོན་གྱི་གོ་བས་ཚིག་གི་དག་འཐོན་ལ།། 

ཚིག་གི་དག་ཆས་དནོ་གྱི་གཅད་འབྱིན་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དནོ་གྱི་ག་ོསྟབོས་

དང་ཚིག་གི་དག་ཆ་གཉིས་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲགོས་ཡིན་པས་ན། དེང་གི་ན་གཞནོ་

ཚོས་བདོ་ཡིག་ཀླགོ་སྐབས་སྒྲ་གདངས་དག་པ་ོཞིག་ཀླགོ་མི་ཤེས་ཤིང། སྒྲ་དག་པ་ཞིག་

ཀློག་རུང་དོན་དང་འབྲེལ་ཆགས་པའི་མཚམས་མི་ཆོད་པ་དང་། མཚམས་ཆོད་ཙམ་

ཡོད་ཀྱང་། རྗོད་བྱེད་ཚིག་རྒྱན་དང་མངོན་བརྗོད་སོགས་ཀྱིས་མ་སྤྲས་ཤིང་བརྗོད་བྱ་

ཉིན་རེའི་མཐོང་ཆོས་དང་དམ་དུ་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་རུང་རྩོམ་གྱི་ནང་དོན་རྣམས་

སྤྲིན་གསེབ་ཀྱི་སྐར་མ་ལྟ་བུ་སྤྱི་སྤམ་སྤམ་ཞིག་ལས་ལག་མཐིལ་གྱི་རི་མ་ོལྟ་བུ་གསལ་

ལྷང་ལྷང་ཞིག་རྟོགས་པ་དཀོན།

༤ འབྲི་རྩལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཞན་པ།

འབྲི་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་ནང་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་ཕྱི་དངསོ་པའོ་ིསྣང་གནས་རྣམས་

གསལ་པརོ་མཚོན་ནུས་པའི་ཚིག་གིས་མ་འདང་ཞིང་། ཚིག་གི་སྡེབ་སྦྱརོ་མ་ངེས་པས་

གང་བྲིས་པ་རྣམས་ཀྱང་མ་དག་པ་ཤས་ཆེ་ལ། བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་རང་བཞིན་མ་ངེས་པས་

བོད་སྐད་ཀྱི་གཤིས་ཀ་དང་བྲལ་བ་སོགས་བཅད་ལྷུག་གང་བྲིས་རུང་བརྗོད་པར་གོ་

རྒྱུ་དང་ཚོར་རྒྱུ་ཆུང་བའམ་ཡང་ན་གོ་རྒྱུ་མེད་པའི་རྩོམ་ཤས་ཆེ། མདོར་ན། བོད་ཀྱི་



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།

7

སྐད་ཡིག་ནང་བཞུགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་རང་གིས་ལོངས་སྤྱོད་མི་ནུས་ཤིང་

གཞན་ལ་སྤེལ་བའི་ནུས་པ་དེ་བས་ཀྱང་མེད་པས་རང་གི་ཕ་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ཡོན་

ཏན་བྱེ་མ་ཀ་རའི་རོ་དང་འདྲ་བ་དེ་ཚོ་ལྕེ་ཤེས་ཉམས་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིཁའི་ནང་རོྡ་ཡི་བྱེ་

མ་བླུགས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་དང་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པ་འདི་ཡང་ངེས་པར་རོྟགས་ཤིང་

ཁས་བླང་དགོས་པ་ཞིག་རེད།

གསུམ་པ། སླར་གསོའ་ིཐབས་ལམ།

གོང་སྨྲས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཞིང་སླར་གསོ་ཐབས་བྱེད་པར། ཇི་ལྟར་ནད་པ་

ནད་ལས་ཐར་བ་དང་བདེ་ཐང་དུ་གནས་པར་ཐོག་མར་ནད་ངོས་ཟིན་པ་དང་། ནད་

དེའི་རྒྱུ་རྩད་ཆོད་པ། ནད་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་སྤངས་པ་བཅས་ནི་ཆེས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་

བ་ལྟར། སྐབས་འདིར་ཡང་ཞན་ཆ་ངོས་ཟིན་པ་ཙམ་གྱིས་མི་འཐུས་པར། ཞན་ཆ་དེ་

གང་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡང་ངོས་ཟིན་པ་ཞིག་ངེས་པར་དགོས་སོ། དེ་རྗེས་ཞན་ཆ་དེ་

སྤོང་བའི་གཉེན་པོ་དང་ཆབས་ཅིག་ཞན་ཆ་གང་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་རྣམས་ཀྱང་

ངེས་པར་སྤང་དགོས། ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བོད་ཕྲུག་ན་གཞོན་རྣམས་

ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་ཆེས་ཉམས་པ་འདིར་ཡང་དངསོ་དང་ཤུགས་གཉིས་ཀའི་རྒྱུ་

རྐྱེན་དུ་ཡོད་པ་ལས་འདིར་གཙོ་བོ་གཉིས་བཤད་པར་བྱའོ། །

ཀ༽ སྦྲགས་སྐད་སྤྱོད་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་པ།

སྦྲགས་སྐད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་ནི་ག་ོརྒྱུ་ཆེན་པ་ོདང་ངེས་ཚིག་བཤད་དུ་ཡདོ་པའི་ཐ་

སྙད་ཅིག་རེད། དེ་ཡང་བོད་རིགས་ཚོས་ནང་ཁུལ་སྐད་ཆ་ཤོད་སྐབས་སྐད་དེ་བོད་སྐད་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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རང་རྒྱག་གི་ཡདོ། འནོ་ཀྱང་རང་གི་བོད་སྐད་དེའི་ནང་སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་མིང་ཚིག་

དང་ཁྱད་ཚིག་སོགས་ཚིག་མང་པོ་སྦྲགས་ཏེ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་ན་འདིར་

སྦྲགས་སྐད་ཅེས་ཐ་སྙད་བྱས་པ་རེད་ལ། ཡང་སྐད་ཁམས་གཙང་ཞིག་མིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གྱིས་སྐད་ར་མ་ལུག་ཅེས་འབོད་མཁན་ཡང་ཡོད།

 ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཆག་ཏུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི་གོང་

སྨྲས་ཀྱི་སྦྲགས་སྐད་ཅེས་པ་དེ་སྤྱོད་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་པས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ང་ཚོ་བོད་

རིགས་ཡོད་ད་ོཅོག་གིས་ནང་ཁུལ་བོད་སྐད་རྒྱག་སྐབས་རང་སྐད་ཁམས་གཙང་ཞིག་

མི་འཆད་པར་རྒྱ་ཨིན་ཧིན་སགོས་ཀྱི་མིང་ཚིག་མང་དག་ཅིག་བུ་ལནོ་གཡར་ནས་སྤྱདོ་

བཞིན་ཡོད་ལ།  སྤྱོད་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་དང་སྤྱོད་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་གཉིས་ཀ་

ལ་ོརེ་ནས་ལ་ོརེར་མང་དུ་འགྲ་ོབཞིན་ཡདོ་པ་རེད།  དེ་ཡང་སྐད་ནི་མིང་ཚིག་ལས་གྲུབ་

པ་དང་། འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་མིང་ཚིག་རྣམས་ཀྱང་ཆེ་ལངོས་ཙམ་དུ་བསྡུ་ན། ཚིག་ཕྲད། བྱ་

ཚིག མིང་ཚིག བྱ་བ་དང་མིང་གི་ཁྱད་ཚིག་བཅས་རྩ་བའི་ཚིག་རིས་ལྔ་ལས་འགྲུབ་ཀྱི་

ཡོད། དེང་ང་ཚོའི་སྐད་ཆའི་ནང་བྱ་ཚིག་དང་ཚིག་ཕྲད་གཉིས་ལས་གཞན་པ་གསུམ་

སྟེ། མིང་རྐྱང་། མིང་གི་ཁྱད་ཚིག བྱ་བའི་ཁྱད་ཚིག་བཅས་ཀྱི་གོ་སར་བོད་སྐད་ཀྱི་ཐ་

སྙད་གསར་པ་ཕར་ཞོག སྔར་མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའ་ིསྔོན་ནས་གྲུབ་ཅིང་ཉེ་བའི་ཆ་

བར་དུ་བཀའ་བསྟན་དང་གསུང་འབུམ་ལྟ་བུའི་བོད་ཀྱི་རྩམོ་རིགས་ཀྱི་ནང་ཙམ་དུ་མ་

ཟད་འབྲགོ་པའི་རྫི་བ་ོསླབོ་གྲྭ་མིག་གིས་མཐངོ་མ་མྱངོ་མཁན་ཡན་གྱི་ངག་ལ་འཇགས་

པའི་ཐ་སྙད་རྣམས་ཀྱང་རང་དགར་བསྐྱུར་ནས་གཞིས་བཞུགས་རྣམ་པས་རྒྱ་སྐད་དང། 

བྱེས་འབྱོར་རྣམས་ཀྱིས་ཨིན་སྐད་དང་ཧིན་སྐད་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་རྣམས་དབུལ་པོས་

བུ་ལནོ་གཡར་བ་ནང་བཞིན་གཡར་ནས་སྤྱད་དང་སྤྱདོ་བཞིན་ཡདོ་པ་འདིས་ང་ཚོའི་

ཕ་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་རྣམས་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་བོད་རིགས་ཚོའི་ལྕེ་སྟེང་ནས་

གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་ཀྱིས་ཐ་ོརེངས་ཀྱི་སྐར་མ་ལྟར་ཡལ་འགྲ་ོབཞིན་ཡདོ། འདིའི་



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།
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དབང་གིས་ན་གཞནོ་བྱིས་པ་ཚོས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀླགོ་ལྟ་ཅི་བོད་སྐད་གཙང་མ་ཞིག་ཕར་

བཤད་པ་དང་ཚུར་ཉན་པའི་ནུས་རྩལ་ཡང་མེད་པར་གྱུར་བ་རེད།

སྨྲས་པ།

རང་རེའི་དཔོན་འབངས་ཀུན་གྱི་ངག་སྒོ་ནས། །

རང་སྐད་བླ་སྲོག་ཡིན་ཞེས་འབྲུག་བཞིན་སྒྲོགས། །

རང་སྐད་ནུབ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཤིག །

རང་རེས་བསྐྲུན་པའི་ཚུལ་འདི་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

རང་སྐད་ཐ་སྙད་ཡོད་བཞིན་མི་སྤྱོད་པར། །

གཞན་ཚིག་མང་དུ་བསྲེས་ཏེ་སྤྱོད་པ་འདིས། །

གཞན་སྐད་ཤེས་པར་ཕན་མིན་མི་འཚལ་མོད། །

རང་གི་སྐད་ལ་རྨོངས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མཆོག །

ཁ༽ བོད་མིས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོར་འཚོ་བ།

ང་ཚོའི་ན་གཞོན་རྣམས་རང་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན། ལེགས་བྱང་། རིག་གནས་སྐད་

ཡིག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ཞན་པོ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གཞན་ཞིག་ནི། 

གཞིས་བཞུགས་རྣམ་པའི་གནས་སྟངས་ཞིབ་ཕྲ་མི་ཤེས་མདོ། བཙན་བོྱལ་ནང་གི་བོད་

རིགས་ཚོར་མཚོན་ན་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་འཚོ་བ་

སྐྱེལ་སྟངས་དེ་མེད་པས་ལན་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་བདོ་པ་ཡིན་པ་ཙམ་གྱི་ཚོར་བ་རགས་

པ་ཞིག་དང་། སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་གམོས་སྲལོ་གཉིས་ཀའམ་གང་རུང་གི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་

ཁུངས་དང་ཁྲམོ་རའི་ནང་དུ་བུད་མེད་ཚོས་ཕྱུ་པ་དང་བོད་བཟའོ་ིའགོ་འཇུག་གྱནོ་རྒྱུ་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཙམ་དང་། ལྷག་དཀར་ཉིན་ལ་ཕ་ོམ་ོཁྱད་མེད་དུ་བོད་ཆས་གྱནོ་མཁན་གང་ཙམ་ཞིག་

ཡདོ་པ་ལས་གཞན་དུ་རྒྱུན་གཏན་གྱི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་ལ་དཔྱད་ན། ཚུར་མིག་དང་རྣ་

བས་བླང་རྒྱུའི་ཤེས་བྱ་དང་ལངོས་སྤྱདོ་ཕལ་ཆེ་བ་མི་གཞན་གྱི་ཆབ་དཔལ་རིག་གསུམ་

སགོས་དང་འབྲེལ་བ་ཤས་ཆེས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། རང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆབ་དཔལ་

རིག་གསུམ་སགོས་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་དཀནོ་པ་ོརེད། དེའི་དབང་གིས་ཉིན་ཞག་ཕྲུག་

གཅིག་གི་ནང་ལ་ང་ཚོའི་སེམས་ནང་ན་འདས་མ་ད་གསུམ་གྱི་དྲན་སྣང་དང་ཚོར་བ་

རྣམས་ཀྱང་མི་རིགས་གཞན་གྱི་དེ་དག་དང་འབྲེལ་ནས་ཡོད། 

 དེའི་དབང་གིས་ང་ཚོས་ཤེས་པའི་ཆབ་སྲིད་པ། ཤེས་ཡོན་པ། ལུས་རྩལ་བ། 

སྒྱུ་རྩལ་བ་སོགས་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་པ་རྣམས་དང་། སྤྱི་ཚོགས། ཁོར་ཡུག ཟས་རིགས། 

གྱནོ་ཆས། རི་དྭགས་དང་གཡུང་དྭགས། ལ་ོརྒྱུས། རྒྱལ་རབས། ཆུ་ཆེན་པ་ོདང་རི་མཐནོ་

པ་ོསགོས་མདོར་ན་སོྣད་བཅུད་གཉིས་ཀའི་ངསོ་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་མི་རིགས་ཀྱི་

ཕུགས་མདུན་དང་འབྲེལ་བ་ཆེར་མེད་པར་གཙོ་བོ་མི་རིགས་གཞན་དང་གཞན་གྱི་

ཡིན་ལ། དེའི་ཕྱིར་ང་ཚོ་དགའ་ས་དང་སྡང་ས། ང་ཚོའི་མིག་ངོར་འཆར་བའི་མཛེས་

པ་དང་མི་མཛེས་པ། ང་ཚོའི་རྣ་བར་ཐསོ་པའི་སྙན་པ་དང་མི་སྙན་པ། ང་ཚོའི་ལྕེ་རྩེར་

མྱངོ་བའི་ཞིམ་པ་དང་མི་ཞིམ་པ། ཐ་ན་ཡིན་མིན་དང་ཡདོ་མེད། འདདོ་པ་དང་མི་འདདོ་

པ་སགོས་མཚོན་བྱེད་དུ་མག་ོགཡུག་སྟངས་སགོས་ལུས་ཀྱི་བརྡ་སྤྲདོ་ཚུལ་ཡན་ནས་ང་

ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱིས་མི་ལོ་ཁྲི་མ་འབུམ་གྱི་རིང་ལ་སྤྱད་ཅིང་རང་གི་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་

ཆསོ་མཚོན་ནུས་པ་རྣམས་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ཡངོས་རྫགོས་གཞན་དང་གཞན་གྱི་ལད་མ་ོ

ཟླ་ོབཞིན་ཡདོ་པ་རེད།  མདརོ་ན་ད་ལྟའི་ཕ་མ་ཚོས་ཤེས་པ་དག་ཀྱང་མི་རིགས་གཞན་

གྱི་འཚོ་བའི་ལད་མ་ོལ། མ་འངོས་པར་རང་གི་བུ་ཕྲུག་ལ་ཕ་ཤུལ་བུས་འཛིན་གྱི་ཆེད་

དུ་རྩིས་སྤྲདོ་རྒྱུ་དག་ཀྱང་གཞན་གྱི་འཚོ་བ་དང་འདུ་ཤེས་སགོས་ཀྱི་ལད་ཟླསོ་གྱ་མ་གྱུ་

དེ་ཉིད་རེད། 



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།
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 དེས་ན། གལ་ཏེ་ང་ཚོའི་མི་རིགས་འདི་འགྱེལ་ས་ནས་ཡར་ལང་འདོད་ཀྱི་

སེམས་པ་ཡོད་ན། བོང་བར་གསེར་གཟིགས་དང་ཅི་མཛད་ལེགས་མཐོང་ཁོ་ན་མིན་

པར་གངས་ཅན་པའི་མ་འངོས་པའི་ལས་དབང་གི་འགན་ཁྱེར་ནས་གཟབ་པར་དཔྱད་

ན། ང་ཚོས་མ་འངོས་པའི་སནོ་རྩར་བརྩི་བ་རྣམས་ང་ཚོའི་མ་འངོས་པའི་སནོ་རྩ་མིན་

པར་མི་རིགས་གཞན་གྱི་ལད་མ་ོཟླ་ོབའི་སནོ་རྩར་གྱུར་དང་འགྱུར་བཞིན་པ་འདི་རང་

ལེགས་སུ་འདོད་པའི་བོད་མི་སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཀུན་གྱིས་ཤེས་དགོས་པའི་གནད་

འགག་གི་གནད་འགག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །

 དེང་གི་ང་ཚོ་བོད་རིགས་རྒན་གཞནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ན་གཞནོ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་

སྐད་སྤྱདོ་པའི་ནུས་རྩལ་ཞན་པའི་ཞན་ལུགས་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་བཅས་པ་ཤེས་པའི་རྗེས་སུ་

འགྱེལ་ས་ནས་ཇི་ལྟར་ལང་དགོས་པའི་ཚུལ་ཡང་བཤད་པར་བྱའོ། །

༡༽ འཛིན་སྐྱོང་གི་གནང་སྒོ་ཁག

སྤྱིར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཐབས་ཤེས་འབད་རྩོལ་ཡོད་

དགུ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་ཡང་འདིར་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཅུང་

ཟད་ཞུ་ན། དབུས་སའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་འཆར་ཅན་ཉེར་ལྔ་ལྟ་བུ་མིན་པར་

དུས་ནས་དུས་སུ་གནས་སྟངས་དང་དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་བཙལ་དགསོ་པ་དང། 

དུས་མཐུན་གྱི་གཉེན་པ་ོབསྟེན་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ལ། མདརོ་ན་དཀའ་ངལ་རྣམས་གསར་

གཏདོ་རང་བཞིན་གྱི་གཉེན་པསོ་སེལ་ཐབས་གནང་དགསོ་པ་དང་། དེ་བཞིན་ན་གཞནོ་

ཚོ་དང་ཉིན་ཞག་ཕྲུག་གཅིག་གི་རིང་མཉམ་ཟ་མཉམ་འཐུང་དང་། མཉམ་འགྲ་ོམཉམ་

སྡོད་གནང་མཁན་གྱི་ཕ་མ་ཚོ་དང་། ཉིན་རེ་བཞིན་ཕྲུ་གུའི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་སེལ་

བྱེད་ཀྱི་སྒྲནོ་མེ་དགེ་རྒན་ཚོར་གང་ལ་ཅི་དགསོ་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་སླབོ་གསའོ་ིཁ་ཕོྱགས་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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སྟནོ་དགསོ། དེ་བཞིན་དབུས་སའི་འཛིན་སྐྱངོ་གི་ངསོ་ནས་ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་ནང་ཇི་

ལྟར་བཀདོ་པ་ལྟར་དགེ་རྒན་སྤྱི་དང་ཡང་སྒསོ་བདོ་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཚོར་ཆེ་

མཐོང་མི་དམན་པ་ཞིག་གནང་དགོས་པ་ཡང་གལ་ཆེ་སྟེ། དཀར་པོ་གྱེན་འདེད་དང་

ནག་པོ་ཐུར་འདེད་ཙམ་མ་ཟད་གཙོ་བོ་ན་གཞོན་གྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་མིག་དཔེ་བཟང་

པོ་བསྐྲུན་ཅིང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་དང་རིག་གནས་སོགས་ལ་རིན་ཐང་མཐོང་བ་དང་

དེས་སྤྲོ་བ་དྲང་ཞིང་སྤྲོས་བས་ཐོས་བསམ་གྱི་བྱ་བར་ངང་གིས་འཇུག་པ་དང་གཟུད་

སླ་བའི་ཕན་རླབས་ཆེ།

 དེ་བཞིན་དངསོ་ཤུགས་གང་ཐད་ནས་མི་རིགས་རིག་གནས་དང་ལེགས་བྱང་

ལ་རིག་གནས་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཆེ་མཐོང་གནང་དགོས་ལ། དེ་ཡང་རང་གི་སྐད་

དང་རིག་གནས་རྩ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཚིག་སྐམ་ཙམ་དུ་མ་སོང་བ་ཞིག་དགོས། སྤྲོས་

ནས་བཤད་ན། སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་སོགས་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་

པའི་ཚོགས་འདུ་ཁག་དང་། ལོ་གསར་དང་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སོགས་དུས་ཆེན་ཁག  

གདན་ས་གསུམ་གྱིས་གཙོས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་ཁག་ཙམ་དུ་མ་ཟད་

བདོ་རིགས་ཡིན་ན་ོཅགོ་གི་རྒྱུན་གཏན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་དངསོ་ཀྱི་ནང་དུ་རང་མི་

རིགས་ཀྱི་སྐད་དང་རིག་གནས། ལེགས་བྱང་སགོས་རྒྱ་གང་ཆེ་སྤྱདོ་པར་རེ་བསྐུལ་དང་

གཞེན་བསྐུལ། ནན་བཤད་དང་ཚ་འདེད་སགོས་གནང་དགསོ་ལ། དེ་ལྟར་གནང་དང་

གནང་མུས་ཡིན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་སྒེར་གཉིས་ཀར་ཆེ་མཐོང་དང་བསྔགས་བརྗོད། 

ལེགས་སྐྱེས་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་བོད་མི་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་གཞོན་སྐྱེས་ཚོའི་སེམས་

ཁམས་རང་མི་རིགས་ཀྱི་ཕོྱགས་སུ་ཁུག་ཐབས་ལ་བརྩོན་དགོས། མདོར་ན་ཕན་ནུས་

དངོས་གསལ་ཐོན་པའི་ལམ་སྟོན་དང་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་དགོས།



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།
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༢༽ དགེ་རྒན་གྱི་གནང་སྒོ་ཁག

སྤྱིར་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་འགན་ནི་སླབོ་མ་ཚོར་སླབོ་ཁྲིད་བྱེད་པ་དང་། གང་ཁྲིད་ཟིན་པ་

རྣམས་མ་ཟད་འབྲེལ་ཡདོ་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རྣམས་ཀྱང་ཡང་ཡང་སྦྱངོ་དུ་འཇུག་པ། དེ་བཞིན་

ཉན་བཤད་འབྲི་ཀླགོ་བཞི[4]ཡི་ནུས་རྩལ་རྣམས་ཇི་ལྟར་གངོ་འཕེལ་གཏངོ་བ་སྟེ་ཐསོ་

བསམ་བྱེད་ཚུལ་གྱི་ལམ་སྟོན་གནད་སྨིན་གནང་རྒྱུ་བཅས་ཡིན་ལ། ལྷག་པར་འབྲིང་

རིམ་དང་མཐ་ོརིམ་སླབོ་མའི་ཤེས་ཡནོ་གྱི་ནུས་པ་དངསོ་དེ་སྦྱངས་སྟབོས་ལས་བྱུང་བ་

ཤས་ཆེ་བར་མཐོང་བས་ན་རྒྱུན་གཏན་སྦྱོང་འཇུག་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཡིན་པས་

གོ་སྐབས་འདི་དམ་འཛིན་གནང་དགོས་པ་རེད། གོང་སྨྲས་ལས་འགན་གསུམ་པོ་དེ་

གཞིར་བཞག་ནས་སློབ་མ་རྣམས་སྐད་ཡིག་གི་རྩལ་བཞི་ཀར་བྱང་ཆ་ཐོན་པའི་ཆེད་

དུ་གནང་དགོས་པ་དག་རིམ་པར་ཞུ་ན།

 བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱིས་ཉིན་མཚན་ལྟསོ་མེད་

དུ་དཀའ་བ་ཁྱད་དུ་གསད། ངལ་བ་དང་དུ་བླངས་ནས་རང་མི་རིགས་ཀྱི་སནོ་རྩ་རྣམས་

སྤྱིར་འགྲོ་བ་མི་ཚད་ལྡན་ཞིག་དང་སྒསོ་སུ་བོད་མི་ཚད་ལྡན་ཅིག་ཏུ་གས་ོསྐྱངོ་གནང་

དང་གནང་མུས་ཀྱང་། མི་རིགས་ཤིག་གི་ལས་སྐལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐད་ཆ་ཡིན་པས་

ན་བཤལོ་དུ་མེད་པའི་ལས་འགན་དུ་བསྒམོས་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཕན་རེ་དང་བཅས་ཞུ་བ་ནི།

 གངོ་དུ་སྨྲས་པ་ལྟར་སྤྱིར་སྐད་ཡིག་ལ་རྩལ་ལམ་ནུས་པ་བཞི་ཡདོ་དེ། ཉན་པ། 

སྨྲ་བ། ཀློག་པ། འབྲི་བ་བཅས་ཡིན་ལ། ང་ཚོ་བོད་རིགས་ཚོར་མཚོན་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་ནི་རང་གི་ཕ་སྐད་ཡིན་པས་བཤད་ཉན་དང་འབྲི་ཀླགོ་བཞི་ཀ་ཤེས་དགསོ་པ་ཡིན། 

རྒྱ་སྐད། ཨིན་སྐད། ཧིན་སྐད་སགོས་ཀྱི་བཤད་ཉན་འབྲི་ཀླགོ་བཞི་ཀ་ཤེས་ན་རྒྱན་ཡིན་

ཞིང་། བཞི་ཀ་མིན་པར་གསུམ་དང་གཉིས་མ་ཟད་ཐ་ན་ཉན་པ་ཙམ་ལས་མ་ཤེས་རུང་

[4]   འདི་ནི་བྱིས་པ་ཞིག་གིས་སྐད་ཡིག་སྦྱང་པའི་རིམ་པ་ལྟར་བཤད་པ་ཡིན། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་ངོ་ཚ་དགོས་པ་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྱོང་ཆེན་པོ་རག་པའི་

གནས་ཚུལ་ཞིག་མིན་མོད། གལ་ཏེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ནུས་པ་བཞི་ཀ་དང་མི་ལྡན་

ན་རང་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་ངོ་ཚ་དགོས་པ་ཞིག་དང་སྤྱི་པའི་དོན་ལ་བསམས་ན་གྱོང་

གུན་ཆེན་པོ་རག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དམིགས་བསལ་དེང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནི་སྔ་མོ་དང་

མི་འདྲ་བར་འབྲི་ཀློག་གཉིས་ཀྱིས་བརྡ་སྤྲོད་ཅིང་འབྲི་ཀློག་གཉིས་ཀྱིས་དོན་བསྒྲུབ་

པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད། འདི་འདྲའི་སྐབས་སུ་རང་གི་སྐད་ཡིག་

རང་གིས་མ་ཤེས་ན་རང་རིགས་ནང་ཁུལ་དུ་ཡང་ཁ་བྱང་དང་མགྲནོ་བརྡ་ཡན་ཆད་མི་

རིགས་གཞན་གྱི་སྐད་ཡིག་ལ་བརྟེན་དགསོ་ཐུག་ཅིང་། གནས་སྟངས་དེ་འདྲར་འགྱུར་

སྐབས་བོད་པ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་ཀྱང་དནོ་དུ་བོད་པའི་གསབོ་ཅིག་གམ། རྟེན་ཤ་ཁྲག་རུས་

གསུམ་བོད་པ་ཡིན་རུང་བརྟེན་པ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་གཟུངས་གཞུག་དེ་ཉམས་ཟིན་པས་མི་

རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་ང་ོབོ་མཚོན་ཞིང་བསྲུང་བའི་བྱ་བ་བྱེད་མི་ནུས། སེམས་ཤུགས་དང་

དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ནུས་ཤུགས་འདནོ་ནུས་ཀྱང་དེ་ནི་ཕྱི་ནས་ཕེབས་པའི་སྦྱིན་བདག་ཡག་

པོ་ཞིག་དང་ཁྱད་མེད་ཡིན། གནད་དོན་འདི་ཚོར་བསམས་ཚེ་གཤམ་གྱི་ལས་འགན་

རྣམས་མ་བསྒྲུབས་ཐབས་མེད་ཅིག་རེད།

༡ གང་མང་ཉན་དུ་འཇུག་དགོས་པ།

སྐད་ཡིག་འབྲི་ཀླགོ་བཤད་གསུམ་གྱི་ནུས་པ་གངོ་མ་གསུམ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་བཤད་

པའི་ནུས་པའི་རྩ་བ་ནི་ཉན་པའི་ནུས་པ་ལེགས་མིན་ལ་གང་ཙམ་བལྟསོ་པ་ཡིན། བྱེས་

སུ་ཡོད་པའི་བོད་ཕྲུག་ཚོར་ཕྱིའི་ཁོར་ཡུག་གིས་བྱིན་པའི་ཉན་བྱའི་གོ་སྐབས་རྣམས་

ཤུགས་ཆེ་བ་མི་རིགས་གཞན་གྱི་སྐད་ཁ་ོན་ཡིན་པས་ན། རྒྱུན་དུ་རང་ཉིད་གནས་སའི་

ས་ཆ་སློབ་གྲྭ་དང་འཛིན་ཁང་ཡན་ཆད་རང་མི་རིགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།
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ཀྱིས་བོད་སྐད་གཙང་མ་དང་བོད་གཞས་སོགས་གང་མང་ཉན་དུ་འཇུག་དགོས། ཉན་

པའི་ནུས་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་དབང་གིས་ཇི་ལྟར་བཤད་དགསོ་མིན་གྱི་ནུས་པ་དེ་ངམ་

ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་ཤེས་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས།

༢ གང་མང་བཤད་དུ་འཇུག་དགོས།

ལས་སླ་པོའ་ིསྒོ་ནས་འབྲི་ཀློག་གཉིས་སྤུས་དག་པོ་ཞིག་ཤེས་མིན་ཡང་ཉན་པ་དང་

བཤད་པའི་ནུས་པར་བྱང་ཆུབ་མིན་ལ་རག་ལས་ཤུགས་ཆེ་བས་ན། ཞར་དང་ཞོར་ལ་

འཛིན་གྲྭའི་གནས་ཚད་དང་མཐུན་པའི་བརྗོད་བྱ་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐོག་འཛིན་གྲྭའི་

གཏམ་བཤད་དང་། འཛིན་གྲགོས་ནང་ཁུལ་གྲསོ་བསྡུར། སླབོ་ཚན་ནང་ཡདོ་པའི་སྒྲུང་

རྣམས་སྨོས་མེད་ཁར། བསླབ་སྟོན་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་དང་དེང་དུས་ཀྱི་སྒྲུང་གཏམ། བོད་

པའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྱུར་གཏམ་བཤད། བྱིས་པ་སོ་སོའ་ིམི་ཚེའི་

ལོ་རྒྱུས། དྲི་བ་དྲིས་ལན་སོགས་ཇི་ཙམ་མང་བ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་བཤད་

རྩལ་དོད་དུ་འགྲོ་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་འདིར་ཡང་ཤུགས་རྒྱག་དགོས།

༣ གང་མང་ཀློག་ཏུ་འཇུག་དགོས།

གདན་ས་དང་བཤད་གྲྭ་ཁག་ལ་ཞུགས་ཤིང་ཉིན་མཚན་དབྱེར་མེད་ཀླགོ་པ་ཐསོ་བསམ་

ལ་འབུངས་པ་རྣམས་ཕུད་པའི་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དཔེ་དེབ་ཀླགོ་པའི་སྲལོ་བཟང་

དེ་སྔར་ཡང་ཡདོ་ཚོད་མི་འདུག་ལ་དེང་ཡང་ཞན་ཚོད་རེད། ང་ཚོའི་ན་གཞནོ་ཚོ་ནུབ་

ཕོྱགས་པའི་ལད་མ་ོཟླ་ོབར་དགའ་ཞིང་མཁས་པ་ཞིག་ཡདོ་ཀྱང་། སླགོ་ཧྲུལ་ས་ལ་དྲུད་

པ་ལྟར་སྲོལ་ངན་གང་ཡིན་དེ་དག་ནི་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་འབྱར་ཞིང་། དཔེ་དེབ་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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འབྲི་ཀློག་གིས་མཚོན་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བླང་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་དུག་སྦྲུལ་

གྱིས་གླ་རྩིའི་དྲི་ཚོར་བ་ལྟར་དེ་དག་ལས་རྒྱང་དུ་འབོྱལ་བར་བྱེད། དེས་ན་ང་ཚོའི་མི་

རིགས་འདིར་དཔེ་ཀློག་གི་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་རྒྱུ་འདི་ནི་ཁག་ཙམ་ཡོད་ལ། འབད་རྩོལ་

ཡོད་དགུ་བསྟེན་ནས་གཤིས་ཀར་འཇགས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི་ལས་

འགུལ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།

 གོ་སྟོབས་སྤེལ་ཕྱིར་དེབ་མང་ཙམ་བཀླག་དགོས་པ་དང་ཡང་ཀློག་བཟང་པོ་

འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་རྩེད་ཐང་སོགས་མཐོངས་ཡངས་སར་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་ཡི་

གེ་བཀླགས་ན་སླད་སྒྲ་དག་པོ་དང་གཅོད་མཚམས་མ་ནོར་བ་སོགས་ཀྱི་དགེ་མཚན་

ཡོད་པས་ཀློག་པ་པོ་ཡང་རིམ་གྱིས་ཀློག་པའི་སྤྲོ་བ་འཕེལ་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་འཛིན་

གྲྭའི་ནང་སོགས་ཚོགས་དབུས་སུ་ཡིག་ཀློག་གི་སྦྱོང་བརྡར་ཡང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སྤྲད་

དགོས་པ་མཁྱེན་གསལ་རེད།

 བཀླག་བྱ་ཡང་གཅིག་ནས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་སྒ་ོནས་སྐད་ཡིག་འགྲ་ོསྟངས་

ཤེས་ཕྱིར་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་སགོས་བརྡ་སྤྲདོ་ཀྱི་གཞུང་དག་ཀླགོ་ཏུ་འཇུག་དགསོ་

ལ། གྲུབ་མཐའ་སྐམ་པ་ོཙམ་དུ་མ་ལུས་པའི་ཆེད་ཕྱགོས་གཞན་ཞིག་ནས་བརྡ་སྤྲདོ་ལས་

གཞན་པའི་དཔེ་དེབ་མང་པ་ོཀླགོ་ཏུ་འཇུག་དགསོ། ལྷག་པར་དུ་རང་གི་ཚིག་མཛོད[5]

ཕྱུག་པོ་དང་སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་གནད་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་སྒྱུ་རྩལ་རྩོམ་རིག་གང་མང་

ཀློག་ཏུ་འཇུག་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟའི་སྦྱོང་བརྡར་མི་དམན་པ་ཞིག་སྤྲོད་ཐུབ་ན་དལ་

གྱིས་སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་དཀའ་ཚེགས་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བརྗོད་བྱ་རྗོད་བྱེད་གཉིས་

ཀའི་བྲ་ོབ་མྱངོ་བའི་ནུས་པ་ཞིག་སླེབས་ངེས་ལ། དེའི་ཚེ་དེབ་མ་ཀླགོ་ཅེས་བཀག་ཀྱང་

མི་ཁོག་པའི་གནས་སྐབས་ཤིག་བྱུང་ན་དེ་ཚེ་དགེ་རྒན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་པ་རེད།

[5]   འདིར་སློབ་མ་རང་གི་ཚིག་གི་ཤེས་ཚད་དམ་མིང་ཚིག་ཕྱུག་ཚད་ལ་གོ་དགོས།



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།
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༤   གང་མང་འབྲི་རུ་འཇུག་དགོས།

བཙན་བྱལོ་ནང་དུ་འདས་པའི་མི་ལ་ོ ༥༥ རིང་ལ་ང་ཚོའི་སླབོ་སྦྱངོ་སྤྲདོ་སྟངས་ཀྱི་ངསོ་

ནས་འཐུས་ཤོར་ཆེ་ཤོས་གཅིག་གནས་འདིར་ཤོར་ཡདོ་པ་གསལ་བར་རོྟགས་ཤིང་། དེང་

སྐབས་འགྱུར་བ་ཅུང་ཟད་འགྲ་ོབཞིན་ཡདོ་ཀྱང་ད་དུང་ཡང་ཕྱིན་པ་ལས་འགྲ་ོརྒྱུ་མང་

བ་ཡདོ་པ་ནི་མངོན་སུམ་རེད། སྤྱིར་ཉན་བཤད་ཀླགོ་འབྲི་བཞི་པོ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་

ཡདོ་པས་སྔ་མ་སྔ་མ་ཇི་ཙམ་ལེགས་པ་ཡདོ་ན་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་ནུས་རྩལ་རྒྱས་པར་ཚེགས་

ཆུང་བ་དང་སྤུས་དག་པ་སོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་ངེས་ཀྱང་། ཉན་རྩལ་སོགས་དཔྱིས་

ཕྱིན་པ་ཞིག་ཡོང་བར་དེ་དག་ནང་གསེས་སོ་སོར་ཤུགས་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ།

 སྙན་ངག་མེ་ལོང་ནང་། རྣམ་པར་སྦྱོར་བ་མི་དམན་པ། །སྙན་ངག་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་རྒྱུ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་རྩོམ་ལེགས་པོ་འབྲི་ཤེས་པ་ཞིག་ཆགས་པར་

འབྲི་བའི་སྦྱོང་བརྡར་མི་དམན་པ་ཞིག་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པའི་དོན་ཡིན་པ་མཁྱེན་

གསལ་དང། དེས་ན་ཉན་བཤད་ཀླགོ་འབྲི་བཞི་པ་ོས་ོསརོ་ཇི་ཙམ་ཤུགས་ཆེ་བ་བརྒྱབས་

པ་དེ་ཙམ་གྱིས་དེ་དང་དེའི་ནུས་རྩལ་གངོ་མཐརོ་འཕེལ་བ་ཡིན་མདོ། ང་ཚོའི་དམའ་

འབྲིང་མཐ་ོགསུམ་གྱི་སླབོ་གྲྭའི་ནང་ད་ལྟ་ཡང་འབྲི་བའི་སྦྱངོ་བརྡར་ཞན་པ་ོཡདོ་པས་

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་ཟིན་པའི་ནང་དུ་ཡང་བོད་ཡིག་ཐོག་ནས་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་

འགྲསོ་དང་མཐུན་ཞིང་དག་སྡེབ་མ་ནརོ་བའི་སྙན་ཞུ་ཐུང་ཐུང་ག་ོབརྡ་འཕྲདོ་ངེས་ཤིག་

འབྲི་མ་ཐུབ་མཁན་མང་དག་ཅིག་ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་རེད། དེས་ན་ཉིན་

རེའི་སློབ་ཁྲིད་སྐབས་ངེས་པར་དུ་ཟིན་བྲིས་དང་མཆན་བུ་འདེབས་སུ་འཇུག་དགོས་

པ་དང་། སླབོ་མ་མང་བའི་འཛིན་གྲྭ་ཡིན་ན་དགེ་རྒན་རྣམ་པས་ཉིན་ལྟར་སླབོ་ཕྲུག་གི་

རྩོམ་ཚང་མར་ཞིབ་ཚགས་པོའ་ིཞུ་དག་གནང་རྒྱུ་ནི་དུས་དང་ནུས་པ་གང་ཐད་ནས་

འདང་ཐབས་མེད་པས་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་མདོ། འནོ་ཀྱང་ནང་སྦྱངོ་བྱས་ཡདོ་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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མེད་ཙམ་ལས་གཟིགས་མ་ཐུབ་རུང་སླབོ་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་དང་མཆན་བུ་རྒྱུན་དུ་འདེབས་

སུ་འཇུག་དགསོ་པའི་ཐགོ་ལ། ཉིན་ཐ།ོ རྒྱུན་སྤྱདོ་ཡིག་རིགས་སགོས་ཞར་དང་ཞརོ་ལ་

བྲི་རུ་འཇུག་དགོས་པ་ནི་འབྲི་རྩལ་དང་། སྤྲོ་བ། སྤོབས་པ་གསུམ་ཀ་འཕེལ་བའི་རྒྱུར་

མཐོང་བས་གནས་འདིར་ནན་ཏན་མཛོད་དགོས།

༣༽ ཕ་མའི་གནང་སྒོ་ཁག

སྤྱིར་ཕ་མ་གཉིས་ནི་ཕྲུ་གུའི་མི་ཚེའི་ནང་གི་དགེ་རྒན་དང་པོ་ཡིན་པ་ཡོངས་གྲགས་

དང། ལྷག་པར་ད་བར་གྱི་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་མཚོན་ན་ཕྲུ་གུས་རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་

སྙིང་ཉེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པས་ཕ་མའི་སློབ་གསོ་ལ་ཉན་སླ་ཞིང་། ཉིན་ཞག་ཕྲུག་གཅིག་གི་

ནང་ལ་ཕ་མས་གང་བྱེད་པ་དེར་མིག་དཔེ་དང་ལད་མ་ོབྱེད་པས་ན། ཚེ་སྔནོ་ལས་ཀྱིས་

མནར་བ་འགའ་རེ་ལས་གཞན་དུ་མ་འོངས་པར་རང་གི་ཕྲུ་གུ་དེའི་ནང་བསམ་པའི་

འཁྱེར་བཟ་ོདང་ཕྱིའི་ལུས་ངག་གི་ཀུན་སྤྱདོ་དག་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་མིན་ཕ་མ་རང་

ཉིད་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་སྐྱོང་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེ་བཞིན་ཕྲུ་གུའི་

ད་ལྟའི་ཉིན་རེའི་ཀུན་སྤྱདོ་དང་མ་འངོས་པའི་མདུན་ལམ་འཛིན་ཕོྱགས་ཐད་ཕ་མས་

ལེགས་ཉེས་བླང་དརོ་གྱི་སླབོ་སྟནོ་བྱེད་ཕོྱགས་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་ཆེས་ཟབ་པས་ན། ཕ་

མ་ཚོར་ཡང་མ་འངོས་པའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ལས་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགན་

ཤིན་ཏུ་ལྕི་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་མཁྱེན་པའི་སྒོ་ནས་ངེས་པར་གཟབ་ནན་གནང་དགོས།

 གངོ་སྨྲས་དེ་དག་ཐུགས་ལ་འཇགས་པའི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་

པའི་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཆེད་དུ་ཕ་མ་རྣམ་པའི་ངོས་

ནས་གནང་སྒོ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པས་རིམ་པར་ཞུ་ན།

 མི་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་རང་གི་མི་རིགས་དེར་ཞེན་དང་ཤ་ཚ་རྣལ་མ་ཞིག་



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།
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ཡོད་ན་རང་སྒེར་གྱི་ཡོད་ཚད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བློས་གཏོང་ཐུབ་པ་དང་། ལ་ཞེན་

དེ་མེད་ན་རང་སྒེར་གྱི་ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ་ལ་ཕན་པའི་ཁེ་བོགས་ཤིག་མེད་ན། མི་

རིགས་ཀྱི་ལས་འགན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་དང་སྟོབས་ཤུགས་གང་འདྲ་ཡོད་རུང་

ཕན་མི་ཐོགས་པ་ཞིག་ཏུ་ཐག་ཆོད་པ་རེད། དེས་ན་ཆུང་དུས་ནས་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་

དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་གསོ་སྒོ་དུ་མ་ནས་གཏོང་དགོས།

 དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་རྒྱུན་གཏན་ཀུན་སྤྱདོ་བཟང་པ་ོདང་ཤེས་རིག་ཡར་རྒྱས་

ཀྱི་ཆེད་དུ་བསླབ་བྱ་ཡང་ཡང་ནན་ཏན་གྱིས་རྒྱག་དགོས་པ་ཡིན། ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་ནང་ལ་ཕ་མ་དང་རྒན་པ་མང་པོས་མ་འོངས་པར་མི་ལྷག་བསམ་དང་འཇོན་ཐང་

ཡོད་མཁན་ཞིག་ཆགས་པའི་ཆེད་བཟང་སྤྱོད་དང་ཤེས་ཚད་ལ་ཤུགས་མ་བརྒྱབས་

པར་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཐབས་དང་ཨང་ཀི་བླང་ཐབས་སོགས་འཕྲལ་སེལ་མགོ་ཐར་

ས་ཞིག་འཚོལ་བའི་བསླབ་བྱ་ཤུགས་ཆེར་རྒྱག་པ་མང་དུ་མཐོང་བཞིན་འདུག་ན། དེ་

ནི་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་རྣམས་མ་འོངས་པར་ལག་ཁྱེར་གཟི་བརྗིད་ཁོག་སྟོང་ཞིག་གི་བདག་

པ་ོབཟོ་ཐབས་དང་། ན་གཞོན་ལས་མེད་ཅིག་བཟོ་ཐབས། རང་གཞན་སུ་ལ་ཡང་ཕན་

ཐོགས་མེད་པའི་མི་ཞིག་བཟོ་ཐབས་ཙམ་རེད།

 དེ་དག་གཞིར་བཞག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ནུས་པ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར་རྒྱུན་

དུ་རང་གི་ཕ་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་གློག་བརྙན། ཟློས་གར། གླུ་གཞས། གསར་འགྱུར་

སོགས་ཉན་དུ་འཇུག་གལ་ཆེ་བ་དང་། དེ་ལྟའི་མཐུན་རྐྱེན་མ་འཛོམས་ཀྱང་སོ་སོའ་ི

ཁྱིམ་ཚང་གི་ནང་དུ་ཕ་མ་རྒན་རབས་ཚོས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་བོད་

སྐད་གཙང་མ་བཤད་དགསོ་པ་སྨསོ་མེད་དང་། དེ་བཞིན་གཞནོ་རབས་ཚོར་ཡང་ངེས་

པར་བདོ་སྐད་གཙང་མ་བཤད་དུ་འཇུག་དགསོ། མ་ཟད་བདོ་ཡིག་ནང་ཡདོ་པའི་སྒྲུང་

དེབ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར། བསླབ་

བྱ། གཏམ་དཔེ་སོགས་ཀློག་ཏུ་འཇུག་དགོས་པ་དང། ངོ་དེབ་དང་སྐད་འཕྲིན་ནང་གི་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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འཕྲིན་དང་མཆན། ཉིན་ཐོ། མགྲོན་ཤོག་ཡན་བོད་ཡིག་གི་ནང་བྲི་རུ་འཇུག་དགོས།

༤༽ བོད་རིགས་ཀུན་གྱི་གནང་སྒོ་ཁག

ལོ་རྒན་གཞོན་དང་། རྒྱུ་དང་དབང་ཡོད་མཁན་དང་མེད་མཁན། ཤེས་ཡོན་དང་ལག་

ཁྱེར་ཡོད་མཁན་དང་མེད་མཁན། སྐྱེས་པ་བུད་མེད། སྐྱ་བོ་སེར་མོ་བ་གང་དང་སུ་

ཡིན་ཡང་རུང་ཁྱད་མེད་པར། གང་ལྟར་རང་ཉིད་བོད་མི་རིགས་འདི་རང་གི་ངོ་བོ་མ་

བརླགས་པར་མི་རིགས་གཞན་དང་འདྲ་མཉམ་དུ་གླིང་འདིར་འཚོ་འདདོ་མཁན་ཞིག་

ཡིན་ན། རང་ཉིད་གསནོ་པརོ་གནས་པའི་འཚོ་བརྟེན་ཉག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ། བོད་པའི་

རིག་གཞུང་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ལེགས་བྱང་། ཡུལ་གྱི་གོམས་པའི་གཤིས་ལུགས། 

དེ་དག་གནས་པའི་བརྟེན་རིན་ཐང་ཅན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བཅས་གསོན་པོར་གནས་

དགོས་ལ། དེའི་ཆེད་དུ་རྒྱུན་དུ་འཚོ་བའི་ནང་བོད་རིགས་ནང་ཁུལ་དུ་སྦྲགས་སྐད་

ཀྱི་གཡའ་མེད་པའི་བོད་སྐད་གཙང་མ་བཤད་དགོས་པ་དང། ཕྲུ་གུའི་སྐྱེས་སྐར་གྱི་

མགྲོན་བརྡ་དང་བོད་པའི་ཟ་ཁང་ནང་དུ་ཟས་ཀྱི་མངགས་ཐོ་ཡན་ཆད་བོད་ཡིག་གི་

ནང་འབྲི་བའི་འབད་རྩོལ་བྱ་དགོས་པ། དེ་བཞིན་རང་གི་ངོ་བོ་མཚོན་ནུས་པའི་བོད་

བཟའོ་ིའགོ་འཇུག་དང་སྟདོ་ཐུང་ཡན་ཆད་གྱི་བོད་ཆས་གྱནོ་པའི་འབད་རྩལོ་བྱ་དགསོ་

པ། བོད་ཟས་བཟའ་བ་དང་བོད་པའི་གླུ་གཞས་དང་བོད་སྐད་ཀྱི་གླགོ་བརྙན་ལྟ་ཉན་བྱ་

དགོས་པ་ཡིན། 

 དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་བོད་རིགས་རང་ཉིད་གནས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་དང་། གྲངོ་སྡེ། སླབོ་

གྲྭ དགོན་སྡེ་སོགས་བོད་རིགས་རང་གི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ན། ན་གཞོན་ཚོར་

ཡང་བོད་རིགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཤིག་ངང་གིས་སྐྱེ་ལ། དེའི་མཚམས་སུ་རང་གི་རིན་ཐང་

རང་གིས་ཤེས་པ། རང་གི་རིགས་ལ་གཅེས་འཛིན་གྱི་བླ་ོཞིག་ཀྱང་སླེབས་ངེས་པ་ཡིན། 



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།
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དེ་མིན་མག་ོཡི་དབུ་འཁྲིད་འགའ་ཞིག་དང་། སླབོ་སྤྱི་དང་སླབོ་དགེ་འགའ་ཤས། མང་

ཚོགས་རྒན་གྲས་དང་གཞནོ་གྲས་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་

ཆེན་པོས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ཁྱི་ལག་པ་ཆག་པའི་སྐད་ཙམ་བརྒྱབས་རུང་སྔ་མོའ་ི

བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེར། རི་ལུག་པ་ཐག་པས་མི་འདུམ། ཞེས་པ་ལྟར་ང་ཚོ་གསོན་པོར་

གནས་རྒྱུ་དེ་ཤིན་ཏུ་ཁག་པོར་མཐོང་ངོ་། །

སྨྲས་པ།

ཕ་སྐད་ལྷད་མེད་རྒན་པས་མ་བཤད་ན། །

ཕ་སྐད་དག་མོ་གཞོན་པས་ཇི་ལྟར་ཤེས། །

ཕ་སྐད་ར་མ་ལུག་གིས་ཕ་ཡུལ་དང་། །

ཕ་མེས་རིག་གཞུང་འཛིན་པར་ནུས་རེ་སྐན། །

 ཞེས་པ་འདི་ནི་དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་རང་མི་རིགས་

ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་དུང་བ་ཟབ་མོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕ་སྐད་ཉིན་མོར་བོད་གངས་ཅན་པའི་

སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་བཤད་ཅིག་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ཐོག་

སྐབས་བབ་ཚོགས་འདུའི་བརྗོད་བྱ་དང་འབྲེལ་བར་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་དང་

མཐོང་ཚུལ་གཞིར་བཞག་པའི་གཏམ་བཤད་བྱས་པའི་དོན་ཚན་ལ་ཚིག་གི་སྤྲོས་པ་

ཅུང་དང་བཅས་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་བོད་གངས་ཅན་པའི་བླ་སྲོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐད་

ཡིག་འདི་ཉིད་ཚེ་བསྲིང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག་ཅེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ 

ཉིན་སྦྱར་བའོ།། །།


