
བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པ་ལས་བསྐུ་མ་ེལག་ལེན་བདེ་ཐབས་མངོ་འཚོར།་

སྨན་རམས་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སྐལ་བཟང་།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་།



བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་འཇམ་དཔྱད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས།་

 བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་འདྱིར་མྱིའྱི་འགོ་བ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང༌། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་འགོས་དང་
ཁོར་ཡུག་གྱི་ཆ་རེན། གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་འགྱུར་ལོག་སོགས་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱུ་རེན་དུ་མའྱི་དབང་
གྱིས་བོད་མྱི་རྣམས་སྨྲ་ཤེས་ཤྱིང་དནོ་གོ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་དུ་གྱུར་ཏེ་རྱིམ་པར་འཕལེ་ཞྱིང་
དར་བ་ལས་རྱི་དྭགས་རོན་པ་སོགས་རང་འཚོའྱི་ཤེས་བ་ཕྲ་མོ་ནས་མགོ་ཚུགས་ཏེ་རྱིམ་བཞྱིན་
རང་བྱུང་ཁམས་རྒྱུས་ལོན་དང༌། རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་བ་དངོས་ཡོད་ཚད་ལརོགས་ཞྱིབ་ཀྱི་བོ་
གོས་དར་ཞྱིང་ཇེ་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་ཕོགས་མཚུངས་༡) ཟས་མ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ཆུ་ཚན་འཐུང་
བ་དང༌། ༢)མར་ཁུས་རྨ་ཁ་ནས་ཐནོ་པའྱི་ཁག་གཅདོ་པ། ༣) པགས་གསོ་ཀྱིས་དདོ་སྲུང་བ། ༤)

ཚ་བའྱི་ནད་ལ་སྐར་ཆུ་བསནེ་པ། ༥) མཁལ་གང་ནད་ལ་སྦང་མས་བདུག་རྒྱག་པ། ༦) ཚད་པས་
སྐྲངས་པར་ཆུ་ར་ོགང་མའོྱི་བདུག་པ། ༧) རྒས་ནད་ཀྱིས་དབང་པ་ོམས་པ་ལ་མ་ཁུས་བཅསོ་པ་
སོགས་སོད་ལམ་དང་ཟས་ཕན་གནོད་གོམས་པ་ལ་བརེན་པའྱི་སྤང་བང་ཤེས་པ་ 



ལྟར། སྨན་དཔྱད་དར་པའྱི་ཐོག་མ་ནྱི་ཟས་སོད་སྤང་བང་ཕྲ་མོ་ནས་ཤེས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། 
ནད་གསོ་བའྱི་སྨན་པ་ནྱི་ཐོག་མར་ཕ་མ་ནས་མགོ་བཙུགས་ཏེ་གསོ་དཔྱད་ལག་ལེན་ཀྱི་
རྨང་གཞྱིའྱི་ཤེས་བ་རྱིམ་བསགས་བེད་འགོ་ཚུགས་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་དེང་གྱི་འཆར་དུས་རབས་ེར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་དུ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ལུས་སེམས་གྱིས་

ལས་བེལ་ཆེ་བའྱི་རནེ་གྱིས་ངལ་བ་ཆེ་ཞྱིང་སེམས་ལས་དང་སེམས་སྡུག དངངས་སྐྲག་ཆེ་བ་སོགས་
ཀྱིས་ལུས་སེམས་གྱིས་ངལ་གསོ་དཀོན་པའྱི་དུས་སྐབས་འདྱིར་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལག་ལེན་ནང་
ལུས་ནད་ཀྱི་གདུང་བ་སེལ་བ་མ་ཟད་བདེ་བར་གནས་ཐབས་ཀྱི་སོན་འགོག་དང་། སེམས་ནད་
གསོ་བའྱི་བཅོས་ཐབས་ཁྱད་པར་མང་དག་གསུངས་ཤྱིང་མདོ་རུ་བསྡུས་ན། དཔལ་ལན་རྒྱུད་
བཞྱིའྱི་ནང་དུ་ནད་གསོ་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཏེ། ཟས་སོད་སྨན་དཔྱད་བཞྱི་རུ་བསྡུས་པ་དེར། 
དཔྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་འཇམ་དཔྱད་ལའང་ལུས་སེམས་ཀྱི་ངལ་བ་གསོ་ཞྱིང་ནད་རྱིགས་ཇྱི་སེད་ཀྱི་
གེན་པོར་ཕན་རླབས་ཆེ་བའྱི་གསོ་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལེན་དང་འབེལ་བའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱབ་
ལོངས་ལན་པ་ཞྱིག་ཡོད། 



འཇམ་དཔྱད་བསྐུ་མེའྱི་ངོ་སོད།

བསྐུ་མེ་ཞེས་པ་དངེ་གྱི་ཆར་ཡོངས་གགས་ཀྱི་མྱིང་ཚིག་ཅྱིག་གྱུར་འབོད་ཅྱིང་། སྨན་གཞུང་ནང་དུ་ནད་
བཅོས་ཐབས་སྐབས་བསྐུ་མེ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སད་འདྱི་ཐེངས་མང་པོ་བེད་སོད་གནང་ཡོད་ལ། སྱིར་
བསྐུ་བ་དང་བྱུག་པ་གྱིས་དོན་གཅྱིག་མྱིང་ཀྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན། མེ་བ་ནྱི་པགས་པ་སོགས་མེ་བའྱི་
དོན་ཡྱིན།  སྱིར་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་ཡ་གལ་ཕྱི་རྒྱུད་འཇམ་དཔྱད་ལེ་ཚན་དུ་བྱུགས་པ་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་
ཐུན་མོང་ཞྱིག་ཡྱིན། འོང་ཀང་བྱུག་པ་ལས་བསྐུ་མེ་བེད་ལས་སོགས་སྱིར་དོན་ཁྱབ་ཆེ་ཞྱིང་ཡོངས་
གགས་ཐ་སད་ཅྱིག་ཡྱིན་པར་གདོན་མྱི་ཟ། བསྐུ་མེ་ཞེས་པ་ནྱི་འབྲུ་མར་དང་རྱི་མར། ཚིལ། ཞག་
སོགས་སྣུམ་རྱིགས་ཀྱིས་ལུས་སོད་སྨད་དང་ཡན་ལག་སོགས་ལ་བསྐུ་ཞྱིང་བྱུག་པ་དང་མེ་བའྱི་
ཐབས་ཀྱིས་རླུང་ནད་སོགས་སེལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྱིང་པོ་བསྡུས་པ་ལས། ཞུན་མར་རྐང་དང་ཚིལ་ཏྱིལ་
མར། །སྣུམ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་མཆོག་རྱིམ་འདོད། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཞུན་མར་དང་རྐང་མར། ཏྱིལ་མར་

སོགས་ལུས་ལ་བྱུག་ཅྱིང་མེ་ན་རླུངས་འཇོམས་པ་དང་ལུས་མེན་པར་བེད་པ། དབང་པོ་གསལ་བ་



སོགས་ཀྱི་ལས་མཆོག་ཏུ་བེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིང་པོ་བསྡུས་པ་ལས། དེ་ལ་བོ་དན་ཡྱིད་

གཞུངས་སོགས། །འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཞུན་མར་བསགས། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། 
།བྱུག་པ་བ་བའྱི་དུས་ལ་ཡང་དབར་དགུན་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་འབེད་པ་གལ་ཆེ་སེ། སྱིང་པོ་བསྡུས་
པ་ལས། ཏྱིལ་མར་དབར་ཕན་ཞུན་མར་ནྱི། །དབར་མཐའ་དེ་བཞྱིན་དཔྱྱིད་ཀང་བསགས། 
།ཐུན་མོང་དུས་ལ་སྣུམ་རྣམས་ནྱི། །ྱིན་མོ་ྱི་མ་གསལ་ཚེ་བསགས།  །རྱིངས་ལ་དགུན་ཡང་
ཏྱིལ་མར་བཏང་། །ཚ་བའྱི་དུས་སུའང་མར་ཚན་གཏང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། 
དེ་བཞྱིན་དུ་སོང་སགོས་ཀྱི་སོན་འགོ་ལ་ཡང་བྱུག་པ་འདྱི་ྱིད་བསེན་དགོས་པར་བཤད་དོ།།



སོན་འགོའྱི་བརག་ཐབས།
ཐོག་མར་ནད་པའྱི་ལུས་ཁམས་ཀྱི་འབྱུང་འཕྲོད་དང་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སོར་གྱི་དུས་ཚེས་

འདེམ་པ་དང་། གཟའ་སྐར་རྒྱུ་ཕོགས་ལ་བལྟ་བ། ཁག་ཤེད་དང་སྱིང་ཁམས་ལ་བརག་དཔྱད། 
ར་ཆུ་ལ་བརག་དཔྱད་བ་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁག་ཤེད་དང་སྱིང་ཁམས་སོགས་ལ་
བརག་དཔྱད་བ་དགོས། དེ་བཞྱིན་ཕྲན་ཚེགས་ནད་ཆམ་རྱིམས་དང་། ཚ་བའྱི་ནད། ལུས་ཚ་
དོད་ཆེ་བ། མཆྱིན་ཚད། ཁག་མཁྱིས་ནད་རྱིགས་སོགས་ལ་གཟབ་ནན་བརག་དཔྱད་བ་དགོས། 
དེ་བཞྱིན་བ་གནས་ཡོད་སར་ཕུར་མེ་བ་མྱི་རུང་གཟབ་དགོས་པ་ཡྱིན། བ་གནས་འཕོ་ཚུལ་
མྱི་འད་བའྱི་ལུགས་མང་ཞྱིང་སྱིར་བཏང་བདེ་བ་རྒྱས་པར་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་གདམས་ངག་
ལ་དཀར་ཕོགས་ཚེས་གཅྱིག་ནས་བརམས་ཏེ་སེས་པ་རྣམས་བང་སེམས་རང་མའྱི་དབང་གྱི་

གཡོན་དང་བེད་རྣམས་བང་སེམས་རོ་མའྱི་དབང་གྱིས་གཡས་སོ།།



བ་གནས་འཕོལ་ཚུལ།
༡) དུས་འཁོར་ལུགས་ཀྱི་བ་གནས་འཕོ་ཚུལ། ༢) ཟུར་མཁར་བེ་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་བ་གནས་འཕོ་

ཚུལ། ༣) གཙུག་ལག་རྱིག་བེད་ལུགས་ཀྱི་བ་གནས་འཕོ་ཚུལ། ༤) ལྷོ་གཏེར་སྱིད་པའྱི་གཏེར་
ཁྱྱིམ་གྱི་བ་གནས་འཕོ་ཚུལ། ༥) རྒྱ་རྱིས་གསར་མའྱི་ལུགས་ཀྱི་བ་གནས་འཕོ་ཚུལ།

གོང་དུ་གསལ་བའྱི་བ་གནས་འཕོ་ཚུལ་གྱི་བཞེད་པ་མྱི་འད་ཁག་ལྔ་བཀོད་བསྱིགས་བས་པ་
ལས་རྒྱུན་ལན་སྨན་པ་མང་ཆེ་བའྱི་དཔལ་ལན་དུས་འཁོར་ལུགས་ཀྱི་བ་གནས་འཕོ་ཚུལ་ལ་
གཞྱི་བཅོལ་ཞྱིང་ཕག་བཞེས་གནང་མཁན་མཐོང་བས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཆེའྱི་ཤེས་ལན་མཁས་

པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔྱད་པ་གནང་གལ་ཆེ་བ་མཐོང་། དེ་བཞྱིན་བསྐུ་མེ་བེད་ཡུལ་གྱི་གང་ཟག་
སོ་སོའྱི་ལོ་རགས་དང་གཟའྱི་འཕྲོད་སོར། འབྱུང་འཕྲོད་ཀྱི་འཕྲོད་སོར་ལ་བསྟུན་ནས་སོག་
གཟའ་དང་བ་གཟའ་གང་རུང་ལ་བསྐུ་མེ་བེད་ཚེ་ཤྱིན་ཏུ་འཕྲོད་ཅྱིང་ཕན་འབས་ཡང་ཆེ་

བ་མངོན། གཞན་གང་ཟག་སོ་སོའྱི་གཤེད་གཟའ་ལ་འཛེམས་བ་དང་སྤང་བར་བ་དགོས།



བསྐུ་མེའྱི་བ་ཐབས་ཀྱི་ཡོ་བད།
བསྐུ་མེ་བེད་སྐབས་ཆ་རེན་ཐོག་མར་བསྐུ་མེ་བེད་སའྱི་ཁང་པ་དེ་གཙང་ཞྱིང་ཡྱིད་དབང་འཕྲོག་པ་ཁ་
ཁུ་སྱིམ་པོའམ་དབེན་པ་ཕྱིའྱི་ས་འགོག་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཚ་གང་སོམ་པའྱི་བསྐུ་མེའྱི་
ཁང་པའྱི་ནང་དུ་དངེ་དུས་ཀྱི་འཕྲོད་བསེན་གྱི་དགོས་མཁོའྱི་ཆུ་ཚ་བོ་སོགས་ཀྱི་ཆ་རེན་ལན་པ་ཞྱིག་ངེས་

པར་དགོས། རྒྱུ་ཤྱིང་ལས་སྒྲུབ་པའྱི་བསྐུ་མེའྱི་མལ་ཁྱི་ཞྱིག་བཟོ་དགོས། སྱིར་བཏང་བསྐུ་མེའྱི་མལ་ཁྱི་
སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀང་ཡོངས་གགས་བསྐུ་མེ་མལ་ཁྱིའྱི་ཚད་ལན་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ནྱི། མཐོ་ཚད་ ༧༣ 

cm
.དང་། 

དཀྱུས་ཚད་ ༢༡༣ 
cm

.དང་། ཞེང་ཚད་ ༨༠ 
cm

. དང་། མཐུག་ཚད་ ༡༢ cm. ཞྱིག་དགོས། སྣུམ་
འབྱུག་བ་རྒྱུའྱི་སྣུམ་རྱིགས་རྣམས་ག་སྱིགས་དགོས། སྣུམ་ཚ་བོ་བཟོ་བེད་ཀྱི་སྣོད་ཆེ་ཆུང་གྱིས་དང་། སྣུམ་
སྣོད་ཕོར་བ་ཆེ་ཆུང་གྱིས། མེ་ཐབ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསྐུ་མེ་བས་རེས་ལུས་བཏུམ་ཆེད་གོན་ཆས་ཨ་ཅོར་
བཞྱི་དགོས།



སོན་འགོའྱི་སག་གོན།

བསྐུ་མེའྱི་སྣུམ་དོད་ཚ་དགས་པ་མྱིན་པ་དོད་སོམས་པར་སོས་དགོས། དེ་ནས་སྨན་ཞབས་
པའྱི་ལག་པས་དོད་བཟོད་ཐུབ་ཚད་ཙམ་བཟོ་དགོས། འཇམ་དཔྱད་པས་ནད་པའྱི་ལག་ངར་
མཚམས་སུ་སྣུམ་ཅུང་ཟད་བྱུག་ནས་ནད་པར་སྣུམ་འཕྲོད་མྱི་འཕྲོད་བརག་དགོས། དེ་ནས་ཨ་
ཅོར་ཆུ་དོད་འཇམ་ཞྱིག་ནང་སྦང་ཏེ་བཙིར་ནས་ནད་པའྱི་རྐང་པ་གཙང་མ་དཀྲུ་དགོས། 
སྨན་པའྱི་ལམ་སོན་བཞྱིན་སྨན་ཞབས་པས་སྨན་བའྱི་གཟུངས་སགས་འདོན་ནས་བསྐུ་མེ་

ལག་ལེན་དངོས་སུ་བ་དགོས།



ལུས་ཀྱི་སོད་སངས།

༡ ལུས་སོད་དོང་པོར་རྐང་པ་སྱིལ་ཀྲུང་དུ་བསད་པའམ། ཡང་ན་རྐང་པ་གྱིས་རང་པ་དང་།  སྱི་
གཙུག མཚོག་མ། སྡུད་སོ། སྤུ་འཁྱྱིལ། བང་གཞུང་དཀར་ནག་མཚམས། རྐང་ལག་གྱི་མཐྱིལ་
བཞྱི་ལ་ཛཱ་ཏྱི་དུགས་པ་སྣུམ་དོད་འཇམ་མནན་ཏེ་བསྐུ་མེ་བ་དགོས།

༢  ལུས་ཀྱི་མདུན་དུ་བསྐུ་མེ་བ་དགོས་སྐབས་གན་རལ་དུ་ལ་དགོས།

༣   གཞོགས་གཡས་པ་སེང་གེའྱི་ལ་སངས་བཞྱིན་དུ་སར་ཕབ་སེ་སོད་པ། 

༤  གཞོགས་གཡོན་པ་སེང་གེའྱི་ལ་སངས་བཞྱིན་དུ་སར་ཕབ་སེ་སོད་པ། 

༥ ལུས་རྒྱབ་ཏུ་བསྐུ་མེ་བ་དགོས་སྐབས་ཁ་སྦུབས་སེ་ལ་དགོས།



བསྐུ་མེ་གསང་དམྱིགས་བསན་པ།

མགའོྱི་གསང་དམྱིགས། ༡༽ ལྟག་པའྱི་སྡུད་སོ། ༢༽ སྱི་གཙུག་སྤུ་འཁྱྱིལ། ༣༽ མཚོག་མའྱི་འདུས་
སོ། ༤༽ ལྟག་པའྱི་སྤུ་འཁྱྱིལ།༥༽ རྣ་དྲུང་།

ལུས་སྨད་ཡན་ལག་གྱི་གསང་དམྱིགས། ༡༽ མཐེ་བོང་སྤུ་སེས། ༢༽ རྱིང་པའྱི་དེགས་མཚམས། ༣༽ 

རྐང་པའྱི་ཕྱི་ལོང་། ༤༽ ནང་ལོང་འཕར་ར། ༥༽ ངར་གདོང་གྱི་ཆུ་བ། ༦༽ ལྷ་ངའྱི་འོག་བ་
རོག་མྱིག ༧༽བརླ་ཡྱི་ཕྱི་སུལ། ༨༽ དཔྱྱི་མྱིག

ལུས་སདོ་ཡན་ལག་གྱི་གསང་དམྱིགས། ༡༽ སྱིན་ལག་རེ་མོ། ༢༽ སྱིན་ལག་ཚིགས་གསང་། ༣༽

ལག་པའྱི་མཁྱིག་མའྱི་གསང་། ༤༽ དཔུང་མགོའྱི་གསང་། ༥༽ དཔུང་འཛུམ་གྱི་གསང་། 

༨༽དཔུང་གཤོང་གསང་། ༦༽ དཔུང་པའྱི་ཕྱི་ནང་ལྟོའྱི་གསང་། ༧༽ སོག་དཀྱིལ་གཡས་
གཡོན་གྱི་གསང་། ༨༽ ར་དཀར་གྱི་གསང་།



ལུས་ཀྱི་རྒྱབ་གསང་། ༡༽ རླུང་གྱི་གསང་། ༢༽ མཁྱིས་པའྱི་གསང་། ༣༽བད་ཀན་གྱི་གསང་། ༤༽ གོ་
མའྱི་གསང་། ༥༽ གོ་བ་བའྱི་གསང་། ༦༽ སོག་རའྱི་གསང་། ༧༽ སྱིང་གྱི་གསང་། ༨༽མཆྱིན་
དྱིའྱི་གསང་། ༩༽ མཆྱིན་པའྱི་གསང་། ༡༠༽ མཁྱིས་གསང་། ༡༡༽མཆེར་གསང་། ༡༢༽ཕོ་བའྱི་
གསང་། ༡༣༽ བསམ་སེའུ་གསང་། ༡༤༽ མཁལ་གསང་། ༡༥༽ དོན་སྣོད་སྱི་གསང་། ༡༦༽ 

ལོང་གསང་། ༡༧༽ རྒྱུ་མའྱི་གསང་། ༡༨༽ ལྒང་པའྱི་གསང་། ༡༩༽ ཁུ་བའྱི་གསང་། ༢༠༽ ཐུར་
སེར་རླུང་སོའྱི་གསང་།༢༡༽ གཞང་གསང་།

ལུས་ཀྱི་མདུན་གསང་། ༡༽སྐེ་སོང་ཙ་ར་ཁུང་། ༢༽ བང་གཞུང་དཀར་ནག་མཚམས། ༣༽ ལྷེན་གསང་། 
༤༽ སྐྲན་གསང་།༥༽ མེ་མམ་གསང་། ༦༽ལོང་ཐེར་གྱི་གསང་། ༧༽ ལོང་ཕུག་གསང་། ༨༽ 

རྒྱུ་སོད་ཀྱི་གསང་། ༩༽ རྒྱུ་སྨད་ཀྱི་གསང་།༡༠༽ ལྒང་པའྱི་གསང་།



བསྐུ་མེ་བེད་ཐབས།
དང་པ།ོ  མནམ་པ་གྱིས་ས།ེ ༡༽ཛ་ཱཏྱི་དུགས་པའྱི་མནན་པ་དང་། ༢༽ལག་པའྱི་མནན་པ་གྱིས།

༡ ཛཱ་ཏྱི་དུགས་པས་མནན་ཡུལ། ཛཱ་ཏྱི་དུགས་པ་དེ་
སྣུམ་ནང་དོད་འཇམ་བསོས་ནས་ཅུང་ཟད་ནད་
པའྱི་ལུས་ཀྱི་དོན་སྣདོ་དབང་པོ་རྣམས་དང་འབེལ་

བའྱི་གསང་དམྱིགས་སོ་སོ་དང་། ར་འཆུས་པ། ར་
འགགས་པ་སོགས་ཀྱི་གཟེར་མྱིག་གང་ཡོད་སར་

མནན་དགོས། ཁྱད་པར་དུ་མགོའྱི་གསང་དམྱིགས། 
མདུན་གསང་གཙོ་ཆེ་བ། རྒྱབ་ཀྱི་གསང་དམྱིགས་
སོགས་ལ་མནན།



དོན་སྣོད་དབང་པོ་རྣམས་འབེལ་བའྱི་གསང་
དམྱིགས་སོ་སོ་དང་། ར་འཆུས་པ། ར་
འགགས་པ་སོགས་ཀྱི་གཟེར་མྱིག་གང་ཡོད་

སར་ལག་པའྱི་མཐེ་བོང་དང་ལག་མཐྱིལ། ཁུ་
ཚུར། ལག་པའྱི་གྲུ་མོ། པུས་མོ་སོགས་ཀྱིས་
དང་པོ་ཅུང་ཟད་མནོན། དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་
ཤུགས་ཆེ་རུ་མནན་ཏེ་ཟུག་གཟེར་ཐེངས་ཁ་

ཤས་སོངས། དེ་ནས་མུ་མཐུད་ར་ལམ་གྱི་དང་
ཕོགས་སུ་འདེད་པའམ་ཡང་ན་གསང་

དམྱིགས་བསྐོར་ཞྱིང་མེས། 

༢ ལག་པའྱི་མཐ་ེབངོ་སགོས་ཀྱིས་གནན་སངས།



༡  ཛ་ཱཏྱི་དུགས་པས་འདདེ་སངས། ལུས་ཀྱི་གསང་
དམྱིགས་དང་ནད་དམྱིགས་བསྐོར་ཞྱིང་མེ་བ་

དང་ནད་དམྱིགས་གཟེར་བ། ཁག་རླུང་སོགས་
ཀྱིས་རོ་སོད་དང་སྱིང་སོག་གཟེར་བའྱི་རྱིགས་ལ། 
ནད་པ་ཁ་སྦུབས་སུ་སལ་ལ། རྫ་ཏྱི་དུགས་པ་དེ་
སྣུམ་དོ་འཇམ་ནང་བསོས་ཏེ་ཕྲག་གོང་ནས་

སྐེད་ཚིགས་བར། ཐུར་དུ་ཤུགས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་
འདེད་དགོས། ཡང་བང་གཞུང་དཀར་ནག་
མཚམས་ཀྱི་སྱིང་སོག་གྱི་གསང་ལ་གཟེར་ལངས་

ན་སྐེ་སོང་ནས་ཐུར་དུ་འཕུར་འདེད་བོས།

གྱིས་པ།   འདདེ་སངས་གྱིས་ས།ེ ༡༽ཛ་ཱཏྱི་དུགས་པས་འདེད་པ་དང་། ༢༽མཐ་ེབངོ་དང་མཛུ་
མ་ོསགོས་ཀྱི་འདདེ་པ།



ལག་པའྱི་མཐ་ེབངོ་དང་མཛུབ་མ་ོལག་མཐྱིལ་སགོས་ཀྱིས་འདདེ་སངས།  ལུས་ཀྱི་མདུན་གྱི་གསང་
དམྱིགས་དང་། ནད་དམྱིགས་ལ་བསྐོར་ཞྱིང་མེ། ནད་པ་གན་རལ་སལ་ཏེ་སྨན་ཞབས་པའྱི་ལག་མཐྱིལ་
དང་མཛུབ་མོས་བང་གཞུང་ནས་ཕོ་བའྱི་གསང་གནས་དང་རྒྱུ་གསང་བར་ཐུར་དུ་ཤུགས་ཅུང་ཟད་ཀྱི་

འདེད་དགོས། དེ་ནས་ལུས་སྨད་རྐང་པའྱི་སྤུ་སེས་ནས་ངར་མདོང་། བརླའྱི་ཕྱི་ནང་། སྐེད་པ་བར་གེན་
དུ་ཤུགས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་འདེད་དགོས། ཁག་རླུང་སོགས་ཀྱིས་རོ་སོད་དང་སྱིང་སོག་གཟེར་བའྱི་རྱིགས་
ལ་ནད་པ་ཁ་སྦུབས་སུ་སལ་ལ་འཇམ་དཔྱད་པའམ་སྨན་ཞབས་པའྱི་ལག་མཐྱིལ་གྱིས་ཀྱིས་ཕྲག་གོང་

ནས་སྐེད་ཚིགས་བར་ཐུར་དུ་ཤུགས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་འདེད་དགོས། དེ་བཞྱིན་ལུས་སྨད་ཀྱི་རྱིང་པ་ནས་ཉྭ་
རྱིལ་ཤ་སྱིམ་དང་།



བརླ་ཕྱི་རྒྱུད་དཔྱྱི་སོ་བར་གེན་དུ་ཤུགས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་འདེད་དགོས། ར་དཀར་གྱིས་རྐང་ལག་
ན་བ་དང་། ལུས་ངལ་བའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་ན་ནད་པ་ཁ་སྦུབས་སུ་ལ། དེ་ནས་འཇམ་དཔྱད་
པའམ་སྨན་ཞབས་པའྱི་ལག་གཡོན་གྱིས་ནད་པའྱི་ཐོད་པ་ནས་སོར། གཡས་པའྱི་མཐེ་བོང་
དང་མཛུབ་མོ་གྱིས་ཀྱིས་ལྟག་པའྱི་སྡུད་སོ་གཡས་གཡོན་དང་། སོའྱི་སྱི་གསང་དེ་དག་
ཤུགས་ཀྱིས་མནན་ཏེ་ཅུང་ཟད་བསད། དེ་ནས་ཀོད་ལ་སྐེ་མཇྱིང་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཐུར་དུ་
འདེད། དེའང་དང་པོ་རྒྱབ་གཞུང་སལ་ཚིགས་གཡས་གཡོན་གྱི་འགམ་ནས་ཐུར་དུ་ཐེངས་ཁ་
ཤས་འཕུར་འདེད་བ། དེ་ནས་དཔུང་སོག་གཡས་གཡོན་དང་། རྱིབ་ལོགས་གཡན་གཡོན་
ཕོགས་སུ་ཡང་ཡང་འདེད་དགོས། དེ་ནས་དཔྱྱི་མྱིག་ནས་བརླ་ཡྱི་རྒྱབ་ངོས་བརྒྱུད་སྱིད་ཁུང་
དང་རྱིང་པའྱི་ཆུ་བ་རྣམས་ཡང་ཡང་འདེད་ཅྱིང་མེས། དེ་བཞྱིན་དུ་བརླ་ཡྱི་མདུན་ཕོགས་
ནས་ཀང་བ། དེ་ནས་ཕྲག་གོང་ནས་ཐུར་དུ་དཔུང་པའྱི་གཞུག་རྒྱབ་ཕོགས་བརྒྱུད་མཛུབ་རེ་
བར་མར་འདེད་པ་དང་། སར་ཡང་མཛུབ་རེ་ནས་མཆན་ཁུང་བར་དཔུང་པའྱི་ནང་ལོགས་
བརྒྱུད་ཡར་འདེད་དགོས།



གསུམ་པ།  ལུས་ཀྱི་ར་ལམ་འཕུར་མདེ་བདེ་སངས།

མགོ་བོ་དང་རྒྱབ་ཕོགས་སུ་ཆུ་རའམ་ར་དཀར་
གྱིས་ཡན་ལག་རྣམས་ཀྱི་ཤུགས་ཟད་དེ་བེད་

ལས་མས་པ། ཡང་ན་ར་ཕྲན་རྣམས་ལ་རླུང་
ཁག་ཇྱི་བཞྱིན་རྒྱུ་མ་ནུས་པར་ཟུག་གཟེར་

ལངས་ན། ལག་པའྱི་མཐོ་བོང་དང་མཛུབ་མོ། 
ཁུ་ཚུར་སོགས་གང་ལ་གང་འཚམ་རྱིག་པས་

དཔྱད་དེ། ལུས་ཀྱི་ར་ལམ་གཡས་གཡོན་དུ་
དལ་བས་འཕུར་མེད་བེད་དགོས།




 ལུས་མེ་སངས་གཙོ་བོ་ནད་པ་ཁ་སྦུབ་སལ་ནས་ལག་མཐྱིལ་དང་མཛུབ་མོས་རྐང་མཐྱིལ་དང་། རྐང་འཛུབ་
སྤུ་སེ་ཡོད་སར་མསེ་དགོས། དེ་ནས་རྐང་པའྱི་མཐེ་བོང་ནས་བརྒྱུད་ང་གདོང་གཡས་གཡོན། པུས་ཚིགས་དང་
། བརླའྱི་ཕྱི་ནང་དཔྱྱི་སོ་བར་གེན་དུ་བྱུག་ཆེ་བས་འཕུར་གེད་བས་ཁག་འཁོར་རྒྱུགས་སོམ་ཞྱིང་། ལུས་འཇམ་
པ། ར་དཀར་ནད། ས་བོན་འཛག་པ། རླུང་ནད་རུས་པར་ཞུགས་པ་སོགས་ལ་ཕན།  དེ་ནས་རྒྱུ་ཞབས་ནས་ཕོ་
བའྱི་མེ་གསང་དང་། སྐྲན་གསང་། མེ་མམ་གསང་བརྒྱུད་དེ་བང་གཞུང་དཀར་ནག་མཚམས་སྨད་ཕོགས་སུ་
གཡས་སྐོར་གཡོན་སྐོར་འཕུར་མེད་བེད་པས་མ་ཞུ་བ་དང་། ཕོ་བ་སྦོ་འཁོག་བེད་པ། བཤང་བ་འགག་པ། 
སྐམ་གཟེར་བེད་པ་སོགས་རྒྱུ་ལོང་གྱི་ནད་རྱིགས་རྣམས་ལ་ཕན། ནད་པ་གན་རལ་དུ་བསལ།

བཞྱི་པ།  ལུས་འཕུར་མདེ་བདེ་སངས། 




ལག་མཐྱིལ་གྱིས་གཡས་དང་གཡོན་བསྐོར་དུ་ཕོ་བ་ལ་ཕྱི་ཐེངས་འགར་བ། དེ་ནས་ལག་མཐྱིལ་གྱིས་དེ་བཞྱིན་
བ་སེ་ཕོ་བ་ལ་ཚ་དདོ་སེ་བ་དང། ཕོ་བའྱི་དར་ཤ་ལ་སྦར་མོས་གཅྱིར་ཏེ་རྱིམ་བཞྱིན་ཕོ་བའྱི་སོད་ནས་གཞོགས་
གཡོན་ཕོགས་དང་། དེ་ནས་ལྟེ་འོག་བརྒྱུད་གཡས་ཕོགས་སུ་ལག་པ་བརེ་རེས་ཀྱིས་གཅྱིར་ཏེ་བསྐརོ་བ་ཐེངས་
གསུམ་བ། མཐར་ལག་པའྱི་སྦར་མོ་ལྟ་ེབའྱི་སེང་དུ་བཀབ་སེ་ཅུང་ཟད་མནན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ལག་པས་ཕོ་བ་
དང་བཅས་པ་གཡས་བསྐོར་དུ་ཐེངས་འགར་སྤྲུག་སེ་བཞག་དགོས། དེ་བཞྱིན་ནད་པ་ཁ་སྦུབས་བསལ་ནས། 
སྨན་ཞབས་པའྱི་ལག་མཐྱིལ་གྱིས་ནད་པའྱི་རྐང་མཐྱིལ་དང་། རྱིང་པའྱི་རྒྱབ་ཆུ་བ་བརྒྱུད་ནས་བརླའྱི་ཕྱི་ནང་
དང་། དཔྱྱི་མྱིག་སྐེད་པ་བར་གེན་དུ་ཤུགས་ཆེ་འཕུར་མེད་བ་དགོས། དེ་བཞྱིན་དཔུང་པ་གཡས་གཡོན་
དཔུང་འཛུམ་བརྒྱུད་ནས་ལག་པའྱི་གྲུ་མོ་དང་། ལག་ངར། ལག་པའྱི་མཁྱིག་མའྱི་ཚིགས་སོགས་འཕུར་མེད་བ་
དགོས། དེ་ནས་ནད་པའྱི་ལུས་སོད་དང་རྒྱབ་གཞུང་གྱི་ཚིགས་པ་གཡས་གཡོན་མར་རྒྱབ་གཞུང་བརྒྱུད་ནས་
གཞུག་ཆུང་བར་འཕུར་མེད་བ་དགོས། དཔུང་སོ་ནས་མར་བརྒྱུད་སོག་དཀྱིལ་དང་རྱིབ་མའྱི་ལེབ་བརྒྱུད་དེ་
ལུས་སྨད་གཞུག་ཆུང་བར་འཕུར་མདེ་ཡང་ཡང་བེད་དགོས།



གོང་བཞྱིན་སྨན་པའྱི་ལམ་སོན་འོག་འཇམ་དཔྱད་པས་ལུས་འཕུར་མེ་བ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་རྱིམ་
དེ་དག་མནན་པ་དང་། འདེད་པ། བརྡུང་པ། མེ་བ་སོགས་བས་རེས་སྨན་ཞབས་པའྱི་ལག་
པ་གྱིས་ཀྱིས་ནད་པའྱི་རྐང་པའྱི་རེ་དང་རྱིང་པ་བཟུང་ནས་འཐེན་འཐེན་ཐེངས་འགའ་

བེད་དགོས། དེ་ལྟར་ལག་པ་མཛུབ་མོ་མཐེ་བོང་སོགས་དང་། རྐང་པའྱི་སོར་མོར་དང་རྱིང་
པ་སོགས་ཐེངས་འགར་རེ་འཐེན་ནས་ནད་པར་གོས་གཡོག་སེ་སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་ལྷོད་ལྷོད་

བཞག་དགོས།

དྲུག་པ། ཡན་ལག་འཐནེ་སངས།



བདུན་པ། དྱིལ་ཕྱིས་བདེ་སངས།


དེ་ལྟར་སྣུམ་རྱིགས་འབྲུ་མར་སོགས་ནད་ཁམས་་དང་བསྟུན་ནས་ལུས་ལ་བསྐུ་བྱུག་བེད་པ་དང། ནད་གཞྱི་ལ་དམྱིགས་
པའྱི་གསང་དམྱིགས་གང་ཡྱིན་རུང་དེ་ལ་ཕན་པའྱི་སྣུམ་བྱུག་ལ་ལག་པས་ལེགས་པར་མེ་བའམ་འཕུར་ཏེ་སྣུམ་གསང་

དམྱིགས་ལ་ཐྱིམ་པ་དང་སན་ཕེས་འཕྱི་བར་བ་དགོས།  དེ་ཡང་བསྐུ་མེ་བེད་པ་དང་མེས་ཚར་རེས་སན་ཕེ་སོགས་ཀྱིས་
ཕྱིས་ཏེ། དེ་ཡང་དྱིལ་ཕྱིའྱི་ཕན་ཡོན་བརྒྱད་པར། དྱིལ་ཕྱིས་བད་ཀན་སེལ་བ་དང༌། །ཚལི་ནྱི་རབ་ཏུ་ཞུ་བེད་ཅྱིང༌། །ཡན་
ལག་བརན་པར་བེད་པ་དང༌། །པགས་མདོག་གསལ་བར་བེད་པའྱི་མཆོག །ཅསེ་དང༌། བཤད་རྒྱུད་ལས། དྱིལ་ཕྱིས་བད་
ཀན་སེལ་ཞྱིང་ཚིལ་འཇུ་བེད། །པགས་གསལ་ཡན་ལག་བརན་པར་བེད་པའྱི་མཆོག །ཅེས་གསུངས་པས་སན་ཕེ་ལ་སོགས་
པའྱི་དྱིལ་ཕྱིས་བའོ།། དེ་ལྟར་མ་བས་ན་བྱུག་པས་རླུང་འཇོམས་ཀང་མ་ཕྱིས་ན་བད་ཀན་འཕེལ་ཞྱིང༌། དེ་ཡང་རམ་པས་
མ་ཕྱིས་ན་བད་རླུང་སདེ་ཅེས་ཀང་གསུངས་ཤྱིང༌།  བསྐུ་བ།  མ་ེབ།  དྱིལ་ཕྱིས་གསུམ་པོ་ནྱི་བསྐུ་མེ་ཀུན་ལ་སོད་
དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །



ལ་ེགུའྱི་བྱུག་པ་བ་ཐབས།

ལེ་གུའྱི་བྱུག་པ་བ་ཐབས་དཔེ་ཚོན་དུ་གདོང་གྱི་ཤུ་ཐོར་དང་ངོ་ཁབ་ཁྱེ་མ་གསལ་བེད་སྨན་རྒྱུ་གོ་བོ་ཁང་
པར་ཆགས་པའྱི་དུད་པ་དང་། ཡུང་བ་སེར་པོ། སེར་པ། རུ་ར། དུག་མོ་ཉུང་རྣམས་དར་བ་དང་སར་བའྱི་
བྱུགས་པས་ཤུ་ཐོར་གདོང་བའྱི་ངོ་ཁབ་ཁེྱ་མ་པགས་ནད་རྣམས་སེལ། ཡུངས་ཀར་ཤུ་དག་ནག་པོ་རྒྱམ་ཚྭ་
སེང་ཕྲོམ་ཞེས་ཞུ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཕེ་མ་ཆུའམ་བ་ཆུ་སར་བས་གདོང་བཀྲུ་ཞྱིང་བྱུགས་པས་ངོ་ཁབ་ཁྱེ་མ་

འབྲུམ་ཐོར་སོགས་སེལ་བ་ཡྱིན།


