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བོད་ལགུས་ཟླ་བ་ངསོ་འཛནི། 
 

Byams pa chos ’phel བྱམས་པ་ཆོས་འཕེལ། 
(ཝཱརཱཎསཱཱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་།) 

 
༄༅། ༀསྭསཱི། སཱིགས་དུས་འགོ་རྣམས་གནས་སྐབས་བདེ་ཕཱིར་འཇཱིག་རེན་ཕཱི་མ་རཱིང་དུ་དོར།།  

ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་རྣམ་གསུམ་གཙོ་བྱས་མཛད་འཕཱིན་མཐའ་ཀླས་ངལ་སུན་དབེན།།   
ཆོས་རྒྱལ་རཱིགས་ལན་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ནས་འགོ་རྣམས་གཏན་གཱི་ལམ་བཟང་དཀཱི།།  
དུས་ཀཱི་འཁོར་ལཽ་ཆོས་སྐོར་མ་ལུས་སྐལ་ལན་གདུལ་བྱར་སོལ་དེར་འདུར།།  
 

 
བརོད་གཞཱི་འདཱི་ནཱི་བོད་ཀཱི་རཱིག་གནས་བཅུའཱི་ཡ་གལ་རཱིས་ཀཱི་རཱིག་པའཱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤཱིང་། ཆོས་སཱིད་གཉཱིས་ཀཱི་རྒྱྒྱུན་ལན་འཚོ་
བའཱི་ཁོད་དུ་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཟླ་བ་ངོས་འཛིན་སྐོར་ཡཱིན། བོད་ལུགས་ཟླ་བ་ངོས་འཛིན་སྐོར་བོད་ཀཱི་སཱི་ཚོགས་ནང་སྐར་རཱིས་པའཱི་ལོ་ཐོ་
བཞཱིན་རཱིས་བཞཱིན་ཡོད་ནའང་། ཁ་ཆེའཱི་རཱིས་རཱིགས་ཕུད་དེ་མཱིན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གཱི་སོལ་རྒྱྒྱུན་རཱིས་རཱིག་དང་།  དེང་རབས་གནམ་
རཱིག་སྐར་རཱིས་དང་བསྡུར་ན་ཟླ་བ་གཅཱིག་གཱི་རེས་ལུས་ཐེབས་བཞཱིན་ཡོད་པ་ཀུན་གཱིས་མཁེན་གསལ་ཡཱིན། 
དེར་བརེན་རང་ཉཱིད་སྐར་རཱིས་སོབ་གཉེར་བ་ཞཱིག་ཡཱིན་པའཱི་ཆ་ནས་རྒྱྒྱུན་དུ་ཡཱིད་ལ་མཱི་བདེ་བ་ཞཱིག་མུ་མཐུད་བྱྱུང་བའཱི་ཁར། ཕཱི་ལོ་ 

༢༠༡༡-༡༢ སཱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གཱིས་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་དཔལ་དུས་ཀཱི་འཁོར་ལཽ་དབང་ཆེན་
ཐེངས་སོ་གཉཱིས་པ་སོལ་སྐབས་ཚོགས་ཡོངས་སུ་འདཱི་སྐརོ་ཉམས་ཞཱིབ་བྱ་དགོས་བཀའ་སྐྡུལ་གནང་དོན་ལྗར། བརོད་གཞཱི་འདཱི་ཉཱིད་རང་
དང་དམཱིགས་བསལ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་བརེན་རང་ཉཱིད་ཀཱིས་ཐད་ཀར་ལས་འགན་དུ་མཐོང་བ་དང་། རྒྱལ་བའཱི་བཀའ་དགོངས་ཆ་ཤས་
ཤཱིག་སྤྲུབ་པར་མཚོན་བྱེད་ཉམས་ཞཱིབ་ཅུང་ཟད་ཞུས་པའཱི་འཁུལ་ཡཱིན། བོད་ཀཱི་གནའ་བཽ་ལོ་རྒྱྒྱུས་ནང་བོད་དུ་གདོད་མའཱི་དུས་ནས་
རཱིས་རཱིག་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་དུ་མ་ཡོད་པ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའཱི་གཟའ་སྐར་ལ་བརག་པ་དང་། བར་སྣང་དུ་སཱིན་དང་ཁུག་རྣ་ལ་
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བརག་པ། བྱ་བྱཱིའུ་འབུ་སཱིན་གཱི་བྱ་སོད་ལ་བརག་པ། ས་གཞཱིར་ཆུ་དང་ཆབ་རོམ། ལྖོན་ཤཱིང་ལ་བརག་པ་སོགས་བརག་པ་དུ་མ་ཞཱིག་ཡོད་
པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཱི་རབས་དུ་མས་དངོས་མོང་ཉམས་གསོག་བསྡུད་མར་བྱྱུང་བ་ཤ་སག་ཡཱིན། འདཱི་དག་ཐམས་ཅད་གཙོ་བོ་འབས་
རཱིས་ཀཱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤཱིང་། འོན་ཏང་སྐབས་དེར་རཱིས་ཀཱི་རཱིག་པའཱི་མཚན་ཉཱིད་བསན་པའཱི་གཞུང་ལུགས་སྤུས་ལེགས་ཞཱིག་ཨེ་
ཡོད་སམ་པ་དང་། འདཱི་དག་ཐམས་ཅད་ད་ལྗའཱི་ཡར་ཐོན་ཅན་གཱི་སྐར་རཱིས་ཀཱི་དམངས་གཞཱི་ལྗ་བུ་ཞཱིག་ཀང་ཡཱིན། 
ལོ་རྒྱྒྱུས་ལ་ཕཱིར་མཱིག་བལྗས་ན། སཱི་ལཽ་སོན་གཱི་ལོ་ངོ་ ༤༦༩ ཙམ་ལ་རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁཱི་བཙན་པཽ་དུས་སུ་བོད་ཀཱི་མཁས་པ་མཱི་

བཅུ་གཉཱིས་ཀཱི་ནང་ཚན་སྐོར་ཤེས་རཱིས་མཁན་ཞེས་པ་དེ་རཱིས་རཱིག་མཁས་པ་ཡཱིན་པར་བཞེད། དེའཱི་རེས་སཱི་ལཽ་སོན་གཱི་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕག་
དང་པོ་ཙམ་ལ་བོད་ཀཱི་རྒྱལ་པོ་བྱ་ཁཱི་བཙན་པོའམ་སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ་ཞེས་པའཱི་དུས་སྐབས་སུ་བོད་ནང་འཚོ་བའཱི་འགྱུར་ལོག་ཤུགས་ཆེ་བྱྱུང་
བ་དང་། སྐབས་དེ་ཙམ་ལ་བོད་ལོ་ཁ་ཡར་ཀླླུང་ཁུལ་དུ་རྒན་མོ་བལ་མའཱི་ཟླ་རཱིས་ཞེས་པ་གགས་པ་ཅན་ཞཱིག་བྱྱུང་།1 ཁོ་མོས་ཟླ་བ་ལ་
བརེན་ནས་ཟླ་བ་ངོས་འཛིན་བྱ་ཚུལ་གཱི་རཱིག་པ་ཞཱིག་བརེས་པ་དང་དེ་ལ་བརེན་ནས་སྐར་རཱིས་ཀཱི་དམངས་གཞཱིའང་ཚུགས། ཁོ་མོ་ནཱི་བོད་
ཀཱི་བུད་མེད་རཱིས་པ་ས་ཤོས་དེ་ཡཱིན་པ་ངོས་འཛིན་མཛད་ཆོག་པར་སེམས། 
རེས་སུ་དུས་རབས་བདུན་པར་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པཽ་དུས་ནས་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་བསྲུས་པ་དང་ལན་དུ་རྒྱ་ནག་ནས་སྨན་

རཱིས་ཀཱི་རཱིག་པའང་གང་ཙམ་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་རཱིས་རཱིག་ལྗར་ནག་རཱིས་རྐྱང་པའཱི་རཱིས་སོལ་བྱྱུང་ ། དེ་ནས་ཁཱི་སོང་ལེའུ་
བཙན་གཱི་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་ཧང་ལེའཱི་རཱིས་སོལ་དར། ཧང་ལེ་ནཱི་ནག་རཱིས་ཙམ་མཱིན་པར་སྐར་རཱིས་རཱིག་པའཱི་གཟའ་སྐར་རྣམ་གཞག་རྒྱས་
པ་ཡོད་རུང་བོད་ལ་དར་རྒྱས་ཆེ་བ་བྱྱུང་ཐུབ་མེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། སྐབས་དེ་དུས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀཱིས་རང་གཱི་རྒྱལ་བརྒྱྒྱུད་
དང་རཱིས་པའཱི་བུ་བརྒྱྒྱུད་ཕུད། དེ་མཱིན་སུ་ལའང་སོབ་ཁཱིད་བྱ་མཱི་ཆོག་པའཱི་བཙན་བཀའ་བཏང་སེ་ཕོ་བང་གཱི་ལྕགས་རཱིའཱི་ཕཱི་རོལ་དུ་དར་
རྒྱས་བྱྱུང་ཐུབ་ཀཱི་མེད། ཅཱི་སེ་དེ་རཱིགས་བྱྱུང་ན་སོག་ཐོག་གཏོང་སེ་བཀའ་རྒྱ་བཙན་པོར་དྭང་ལེན་བྱ་དགོས་པའཱི་དུས་ཞཱིག་ཡཱིན། ཕཱིས་སུ་
ཕཱི་ལོ་ ༡༠༢༧ ལོར་དུས་འཁོར་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་སྐབས་འབྱྱུང་རཱིས་ལུགས་ཀཱི་ལོ་འགོ་འཛིན་སོལ་གཱི་དམངས་གཞཱི་གཏན་
འབེབས་བྱྱུང་ཟཱིན་པ་ཞཱིག་ཡཱིན། དུས་འཁོར་དར་བ་དང་ལག་པར་སྐར་རཱིས་དར་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྐར་རཱིས་ཀཱི་མཚན་ཉཱིད་བསན་པའཱི་
གཞུང་ལུགས་སྤུས་དག་ཅཱིག་ཕལ་ཆེར་དར་ཐུབ་མེད། དེ་ནས་རབ་བྱྱུང་གཅཱིག་ཙམ་གཱི་རེས་སུ་སོབ་དཔོན་འཇཱིགས་མེད་འབྱྱུང་གནས་
སྦས་པ་དང་། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤ ཱི་རྣམ་གཉཱིས་ཀཱིས་དཔལ་དུས་ཀཱི་འཁོར་ལཽ་རཱིས་ལ་འཇུག་པ་དང་། དཔལ་དུས་ཀཱི་འཁོར་ལཽ་རཱིས་ཀཱི་
མན་ངག་གཉཱིས་ཀང་མཛད་དེ་ཕབ་སྒྱུར་བྱྱུང་ཡོད། འགའ་ཞཱིག་གཱིས་ཁོང་རྣམ་གཉཱིས་ཀཱི་དུས་འཁོར་གཞུང་ལ་དུས་འཁོར་དར་བ་
བཞེད་མཁན་ཡང་ཡོད། 

                                                      
1  ཡུམ་པ། 1998: 538.8 
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དུས་རབས་བཅུ་གཉཱིས་ནང་བྱོན་པའཱི་མཁས་གྲུབ་རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ (ཕཱི་ལོ་༡༡༤༧–༡༢༡༦) གཱིས་དུས་ཚོད་
བཟུང་བའཱི་རཱིས་དང་། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་དུ་བྱོན་པའཱི་མཁས་གྲུབ་ཤོང་སོན་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་ (ཕཱི་ལོ་༡༢༦༥) གཱིས་བླ་མའཱི་
བཀའ་བཞཱིན་སྐར་རཱིས་རཱིག་པ་དཔཱིས་ཕཱིན་གསན་བཞེས་མཛད་དེ ་དུས་འཁོར་ལ་ཞུ་དག་མཛད། ཀརྨ་པ་རང་བྱྱུང་རོ་རེས་ (ཕཱི་ལོ་ 
༡༢༨༤–༡༣༣༩) རཱིས་ཀུན་འདུས་པ་སོགས། བུ་སོན་རཱིན་ཆེན་གྲུབ་ (ཕཱི་ལོ་༡༢༩༠–༡༣༦༤) ཀཱིས་སྐར་རཱིས་མཁས་པ་དགའ་
བྱེད་དང་། སྐར་རཱིས་ཕོགས་སཱིག དུས་འཁོར་འགེལ་པ་སོགས། དུས་རབས་བཅུ་བཞཱིའཱི་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་ (ཕཱི་
ལོ་༡༣༨༥–༡༤༣༨) གཱིས་དུས་འཁོར་འགེལ་པ་དཱི་མེད་འོད་ཀཱི་རྒྱན། འགོས་ལོ་ཙཱ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ ཕཱི་ལོ་ (༡༣༩༢–༡༤༨༡) 
གཱིས་དུས་འཁོར་འགེལ་པ་དང་། རཱིས་ཀཱི་བསན་བཅོས་འཁྲུལ་སེལ་མཛད། བྱང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་(ཕཱི་ལོ་༡༣༩༥–
༡༤༧༥) གཱིས་དུས་ཀཱི་འཁོར་ལཽ་མཛེས་རྒྱན། དུས་རབས་བཅོ་ལྔའཱི་མཚུར་ཕུ་འཇམ་དབྱངས་དོན་གྲུབ་འོད་ཟེར་གཱིས་རཱིས་ཀུན་
འདུས་པ་གཞཱི་བཟུང་གཏན་ལ་ཕབ་ས་ེམཚརུ་ལགུས་ཀཱི་སོལ་བཏོད། སག་ཚང་ལོ་ཙ་ཱབ་ཤེས་རབ་རཱིན་ཆནེ་ (ཕཱི་ལོ་༡༤༠༤–༡༤༧༧) 
གཱིས་དུས་འཁོར་གཱི་འགེལ་པ་བསན་པའཱི་སོན་མེ་སོགས། ཕུག་པ་ལྡུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་མཛད་དེ་ཕུག་ལུགས་ཀཱི་
སོལ་གཏོད་གནང་། མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོས་ (ཕཱི་ལོ་༡༤༢༣–༡༥༡༣) པད་དཀར་ཞལ་ལུང་གཱི་རཱིས་འཕོ་གསལ་སོན་
སོགས། རེས་ཀཱི་མཁས་གྲུབ་དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕེང་བས་ (ཕཱི་ལོ་༡༥༠༣–༡༥༦༥) འགེལ་པ་རཱིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད། སེ་སཱིད་
སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་ (ཕཱི་་ལོ༡༥༢༧–༡༥༩༢) བཻ་དཀར་མ་བུ། ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤ ཱིས་ (ཕཱི་ལོ་༡༦༥༤–༡༧༡༨) ཉཱིན་བྱེད་སྣང་བ་
དང་རྣམ་འགེལ་གསེར་གཱི་ཤཱིང་ར་སོགས་སྐར་རཱིས་ཀཱི་སོན་པ་དུ་མ་བྱྱུང་ཡོད། དུས་རབས་བཅུ་དགུའཱི་ནང་གཱི་མཁས་གྲུབ་འཇུ་མཱི་ཕམ་
འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་་(༡༨༤༦–༡༩༡༢) དཔལ་དུས་ཀཱི་འཁོར་ལཽ་འགེལ་པ་རོ་རེ་ཉཱི་མའཱི་སྣང་བ་བཅས་མཛད་པ་
སོགས་མདོར་ན་དུས་འཁོར་གཱི་གཞུང་ལ་འགེལ་པ་མང་ཤོས་ཡོད་མཁན་ཞཱིག་ཀང་ཡཱིན། 
དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་ནང་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་སྐྡུ་དབང་ཟཱིན་པའཱི་དུས་སུ་གཡུང་སོན་རོ་རེ་དཔལ་དང་།   

མཁས་པ་ཀུན་དགའ་དཔལ་བ་སོགས་ཀཱིས་རྒྱ་ནག་ཧང་ལེ་དང་འབྱྱུང་རཱིས་སོགས་ལ་གཞཱི་བཞག་སེ་དཔལ་ས་སའཱི་ལོ་ཐོ་ཞེས་བོད་ཀཱི་
ལོ་ཐོ་ཐོག་མར་འདོན་སེལ་མཛད། 
འཛམ་གཱིང་ནང་རཱིས་རཱིག་ཇཱི་ཙམ་ཡོད་ཀང་རཱིས་སོལ་ཆེན་པོ་གཉཱིས་ཡོད། ཚང་མས་རཱིས་གཞཱི་ནཱི་ཉཱི་མ་ཡཱིན་པ་བརོད་ཀཱིས་མཱི་

ལང་། ཉཱི་མ་དེ་ཡང་ཉཱི་འདེད་སྐར་འཕོ་ལ་ཚད་བཟུང་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དགུན་ཉཱི་ལོག་ལ་བསྡུན་པ་དང་། དཔཱིད་ཉཱིན་མཚན་མཉམ་
ཚད་ལ་བསྡུན་པ་བཅས་གཉཱིས་ཡཱིན། གནའ་བོ་རྒྱ་ནག་ནང་དགུན་ཉཱི་ལོག་དང་བསྡུན་ནས་རཱིས་སོལ་ཡོད། དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་ནཱི་གོ་ལའཱི་
བྱང་གཱི་ཕོགས་ལ་གནས་ཤཱིང་ས་བབ་མཐོ་ལ་དགནུ་ཉཱི་ལོག་སྐབས་ཉཱི་མ་རྒྱང་ཐག་རཱིང་ཞཱིང་ཐུར་གཱིབ་འགྱུར་ལོག་འགོ་བ་མངོན་གསལ་
དོད་པ་དང་། དབྱར་ཉཱི་ལོག་སྐབས་རྒྱང་ཐག་ཐུང་ལ་ཅུང་མཱི་མངོན་ཞཱིང་དེ་ཙམ་གཱིས་མཱི་གསལ་སབས་དེ་ལྗར་མཛད། རྒྱ་གར་བའང་གོ་
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ལའཱི་བྱང་གཱི་ངོས་ལ་ཕོགས་ཤཱིང་ལག་པར་བོད་ཀཱི་ལོ་ཕོགས་ལ་གནས་སབས་དབྱར་ཉཱི་ལོག་ཐཱིག་རྒྱ་གར་དབུས་ཀཱི་མངའ་སེའཱི་ས་
གནས་ (ཨུཇཻན་) Ujjain གཱི་སེང་དུ་འཁེལ་ཡང་། ས་གཞཱི་དམའ་བ་དང་དགུན་དུས་བ་མོས་གཡོག་སེ་ཉཱི་ལོག་མཱི་མངོན་བ་
སོགས་དང་བསྡུན་ནས་དབྱར་ཉཱི་ལོག་ཐཱིག་དང་བསྡུན་ཡོད། འོན་ཏང་ལོ་འགོ་ནཱི་དཔཱིད་ཉཱིན་མཚན་མཉམ་ཚད་དང་བསྡུན་ནས་འཛིན་གཱི་
ཡོད། 
རྒྱ་དཀར་ནག་གཉཱིས་ཀའཱི་རཱིས་རཱིག་དང་། དུས་འཁོར་རཱིས་རཱིག་ཚང་མའཱི་ནང་སྐར་ཁཱིམ་གོ་ལའཱི་རྣམ་གཞག་སྒོར་མཽ་རྣམ་པར་

བསན་ཡོད། དེ་ཡང་ཉཱི་མའཱི་རྒྱྒྱུ་ལམ་དང་རྒྱྒྱུ་སྐར་འབེལ་ནས་ཟླ་བའཱི་མཱིང་། གཟའ་རྣམས་ཀཱི་འགོས་ཕོགས་སོགས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད། 
བོད་དེ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉཱིས་ཀའཱི་ཁཱིམ་མཚེས་གྱུར་པ་དང་ལག་པར་ཁཱིམ་མཚེས་གཉཱིས་ཀ་ནས་རཱིག་གཞུང་ནང་འདེན་བྱེད་སོལ་གཏན་
ཚུགས་སུ་འགྱུར་ཟཱིན་པ་མ་ཟད། རཱིས་རཱིག་སྐོར་རྒྱ་ནག་ནས་ས་བ་འབེལ་བ་བྱྱུང་ཡོད་སབས་བོད་མཱིའཱི་འཚོ་བའཱི་ཁོད་དུས་འཁོར་བོད་དུ་
གདན་འདེན་ཞུ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཱི་རཱིས་སོལ་དེ་ས་ཁབ་རོ་ཁབ་ལྗ་བུ་བྱྱུང་ཟཱིན། དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་གཉཱིས་ཀས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉཱིས་
ཀཱི་མཱིང་རྣམས་ཉཱི་མ་ཁཱིམ་དང་རྒྱྒྱུ་སྐར་ཐོག་སོད་ཚུལ་དང་བསྡུན་ནས་བཞག་ཡོད། རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གཱིས་ནམ་
མཁའཱི་ཟླ་བ་རྒྱྒྱུ་སྐར་སེང་སོད་ཚུལ་དང་བསྡུན་ནས་ཟླ་བ་རྣམས་ཀཱི་མཱིང་དག་སྦྱར་ནས་བསན་གནང་ཡོད། གནད་དོན་འདཱིའཱི་རྐྱེན་གཱིས་
འཁྲུལ་པ་ལ་རོགས་དཔོད་མེད་པར་ཕཱི་བྱྱུང་བོད་ཀཱི་སྐར་རཱིས་པ་ཐམས་ཅད་ཀཱིས་དེ་མུར་རྒྱྒྱུན་འཛིན་མཛད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་གནའ་བཽ་
གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལུང་ཁུངས་དང་བཅས་ཏེ་དེ་ལྗར་བྱ་དགོས་པ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འགེལ་གཱི་ཡོད། དེ་ཡང་། ཁོང་གཱིས་དུས་ཚོད་
བཟུང་བའཱི་རཱིས་ནང་རྒྱ་ནག་གཱི་ཟླ་བའཱི་མཱིང་དེ་བོད་ཀཱི་རཱིས་རཱིག་ནང་ནང་འདེན་འགཱིགས་ཐབས་མཛད་པ་ལས་རོད་རོག་གཱི་ཆུ་སྒོ་གངས་
ལ་ཐུག་པ་ལྗ་བུ་ཞཱིག་འདཱི་ནས་བྱྱུང་བར་སྣང་། ཕལ་ཆེར་ཁོང་གཱི་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་དང་། ཟླ་བ་ལྔ་པའཱི་དཔེ་ལྗར་ཚེས་གངས་བསགས་པའཱི་
ཟླ་བ་དང་ནམ་མཁའཱི་ཟླ་བ་གཉཱིས་ཀཱི་དོན་ལ་འཁྲུལ་པ་བྱྱུང་ས་ེབྱྱུང་བ་མེད་དམ་སམ་པ་འདུག འོན་ཏང་སྐར་རཱིས་པ་རྣམས་ཀཱིས་རོགས་
དཔོད་ལེགས་པར་མཛོད་ན་དགེ་ཕན་ཆེ་བར་སེམས་སོ། རྒྱ་ནག་ལུགས་སོལ་ལ་ཚེས་ཟླ་རེ་རེར་དཀར་ཕོགས་དང་ནག་ཕོགས་ཞེས་
དུམ་ཚན་གཉཱིས་སུ་ཕེ་བ་དང་ཁཱིམ་ཟླ་ལ་དབུགས་དང་སྒང་གཱི་ཐ་སད་སྦྱོར་ཏེ་དུས་གཟེར་ཉེར་བཞཱི་བཞག་ཡོད། རྒྱ་གར་གཱི་ལུགས་སོལ་
ལའང་ཚེས་ཟླ་རེ་རེར་དཀར་ཕོགས་དང་ནག་ཕོགས་ཞེས་དུམ་ཚན་གཉཱིས་སུ་ཕེ་བ་དང་ཁཱིམ་ཟླ་ལ་ཁཱིམ་འཕོ་ཙམ་སྦྱོར་ཏེ་དུས་ཚིགས་
བཅུ་གཉཱིས་ལས་རཱིས་སོལ་མེད། བོད་ཀཱིས་ཀང་ཚེས་ཟླར་དཀར་ཕོགས་ནག་ཕོགས་སཱི་མཚུངས་ལ་ཁཱིམ་ཟླ་ལ་དབུགས་སྒང་ཁཱིམ་
སེབས་གསུམ་ཀ་དང་སྦྱོར་ཏེ་དུས་གཟེར་སོ་དྲུག་ཞེས་རཱིས་སོལ་བྱྱུང་ཡོད། འདཱི་ནཱི་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉཱིས་ཀའཱི་ལུགས་སོལ་བོད་ཀཱི་སྐར་
རཱིས་ནང་ཆེད་དུ་བསཱིགས་པ་ཞཱིག་ཡཱིན། 
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དེར་བརེན་འཛམ་གཱིང་ཡོངས་གགས་ཀཱི་ས་ག་ཟླ་བ་ལ་བོད་རཱིས་ཀཱི་ནག་པ་ཟླ་བ་ངོས་འཛིན་གནང་གཱི་ཡོད། རྒྱ་གར་རཱིས་ཀཱི་ཟླ་
ལག་ས་གའཱི་སོན་ཙམ་དང་བོད་རཱིས་ཀཱི་ས་གའཱི་རེས་ཙམ་ལ་ཟླ་ལག་ཐོན་ན་ལས་དེ་མཱིན་རྒྱྒྱུན་དུ་ཟླ་བ་གཅཱིག་ཕཱི་བཤོལ་ཐོག་འཁེལ་གཱི་
ཡོད། དེ་ཡང་འཛམ་གཱིང་རཱིས་རཱིག་ཕལ་ཆེ་བས་ (precession) ཞེས་ཉཱི་འདེད་་སྐར་འཕོ་ཞེས་པ་ཞཱིག་འགེལ་གཱི་ཡོད། ཉཱི་
འདེད་སྐར་འཕོ་ཞེས་པ་ནཱི་འཛམ་གཱིང་ཟླླུམ་པོ་དེ་སྒོང་འཇོང་བཟོ་དབྱཱིབས་ཀཱི་འཁོར་ལམ་ཐོག་འཁོར་གཱིན་ལོ་རེའཱི་བརཱི་གཞཱི་ཉཱི་ལོག་གམ་
དཔཱིད་སོན་ཉཱིན་མཚན་མཉམ་ཚད་མངོན་གསལ་མཱི་དོད་པཽ་ངང་ནས་གནམ་ཚིགས་ཆུང་ངུ་འཕོ་ཤུས་བྱས་ཏེ་ལོ་ངོ་སོང་ཕག་ཉེར་དྲུག་
ཙམ་ལ་འཁོར་ཐེངས་ཆེན་པོ་གཅཱིག་འཁོར་གཱི་ཡོད་པ་དེའཱི་འགོས་ལ་འགེལ་གཱི་ཡོད། འོན་ཏང་ལོ་ངོ་རེ་རེར་བར་ཁད་རོགས་པ་ཤཱིན་ཏུ་
དཀའ་བ་ཡཱིན།  

 
འད་རཱིས། 1 ཉཱི་འདེད་སྐར་འཕཽ་འཁོར་ཚུལ་དཔེ་རཱིས། 
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རཱིག་པ་འདཱིའཱི་ཤཱིང་རའཱི་སོལ་འབྱེད་ཆེན་པོ་ནཱི་ Hellenistic-era ཧཱིལེནསཌཱིག་དུས་རབས་ཏེ་ཕཱི་ལཽ་སོན་གཱི་བརྒྱ་ཕག་
གཉཱིས་པར་བྱོན་པའཱི་ཨང་རཱིས་པ་དང་སྐར་རཱིས་པ་གགས་ཅན་ Hipparchus ཧཱིཔརཅས (༡༩༠—༡༢༠) ཡཱིན། རྒྱ་ནག་
གཱི་སྐར་རཱིས་མཁས་པ་ཡུས་ཞཱི་ (ཕཱི་ལོ་ ༢༨༡—༣༥༦) ཉཱི་ལོག་གཱི་སྐར་གནས་ལོ་རེ་བཞཱིན་དུ་ནུབ་ཏུ་ཅུང་ཟད་ནུར་གཱི་ཡོད་པ་རོགས་
ཏེ་ལོ་ཁད་ (ཉཱི་འདེད་སྐར་འཕོ་) ཅེས་སྐར་རཱིས་རཱིག་པའཱི་ནང་བཀོལ་སོད་མཛད་ཡོད།2 རཱིག་པ་འདཱི་རྒྱ་གར་གཱི་སྐར་རཱིས་ནང་དུའང་
བེད་སོད་གནང་གཱི་ཡོད། ཉཱི་འདེད་སྐར་འཕཽ་རཱིག་པ་དང་འབེལ་སྐབས་ལོ་རེར་གནམ་ཚིགས་ཆུང་ངུ་འཕོ་བའཱི་དབང་གཱིས་རཱིམ་པར་
མཱིག་སྐར་འཕོ་ཞཱིང་རཱིས་རཱིག་གཱི་གཞཱི་བརེན་ནམ་འགསོ་རགས་སུ་འགྱུར་བའཱི་རྒྱྒྱུ་སྐར་རྣམས་ཀང་རཱིམ་གཱིས་འཕོ་ཡཱི་ཡོད། འོན་ཏང་བོད་
ཀཱི་རཱིས་རཱིག་ནང་གོ་དོན་རོགས་བཟོ་འདུག་ཀང་འདཱིའཱི་ལག་ལེན་ཇཱི་བཞཱིན་རོགས་མེད་པ་ལྗ་བུ་སྣང་བྱྱུང་། 

 
འད་རཱིས། 2 ཉཱི་མ་དང། ཁཱིམ་བཅུ་གཉཱིས། འཛམ་བུ་གཱིང་བཅས་ཀཱི་བར་སྣང་གཱི་རགོ་བཟཽ་བཀདོ་པ། 

 

                                                      
2  ཡུམ་པ། 1998: 551.23. 
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བོད་རཱིས་ཀཱིས་ཡོངས་གགས། ཟླ་བ་ཚེས་ཟླ་གཙོ་བ་འཛིན་དགོས་པ་དང་། ཞག་ཉཱི་མ་ལ་གཙོ་བ། ལོ་ཁཱིམ་ཞག་གཙོ་བོ་མཛད་དགོས་
ཞེས་པ་བཞཱིན་ཁཱིམ་ཞག་གཱིས་དབྱར་དགུན་ཉཱི་ལོག སོན་དཔཱིད་ཉཱིན་མཚན་མཉམ་ཚད་སོགས་དུས་གཟེར་ཉེར་བཞཱིའམ་སོ་དྲུག་ཏུ་གཞཱི་
བཅོལ་གཱི་ཡོད་པ་དང་འདཱི་དག་རཱིས་ཚུལ་ཇཱི་ཡཱིན་རྒྱས་པར་འགེལ་གཱི་ཡོད་སབས། ཕོགས་འདཱི་ནས་གོ་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཚོད་འདུག་
ཀང་། བོད་རཱིས་པ་སུས་ཀང་རོགས་དཔོད་མཛད་པ་རང་ཉཱིད་མཱིག་དཀྱུས་ཆངུ་བས་མཐངོ་ཐསོ་མ་བྱྱུང་།  རྒྱྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞཱིག་ནཱི་ལ་ོང་ོ
དུ་མའཱི་འགྱུར་འགོས་རྣམས་བཟོ་བཅོས་མ་མཛད་པ་ལས་ཀང་བྱྱུང་བར་སམ། 
གནད་དོན་འདཱི་བར་སྣང་ཁམས་དང་བསྡུན་ནས་ཞུས་ན་ད་བར་བར་སྣང་སྒོར་མོ་དུམ་ཚན་བཅུ་གཉཱིས་སུ་བཏང་ནས་ཆ་གཅཱིག་

ལག་ཙམ་མམ་རྒྱྒྱུ་སྐར་གཉཱིས་དང་གསུམ་ཆ་གཅཱིག་གཱི་ཁོན་ཙམ་ཁད་པར་བྱྱུང་ཟཱིན། ཡང་ན་ཉཱིན་གངས་ལ་རཱིས་ན་ཡོངས་གགས་ཕུག་
པའཱི་ལུགས་སུ་ཉཱིན་མ་ ༣༦ དང་མཚུར་བུའཱི་ལུགས་ལ་ ༣༥ ཙམ་ཁད་པར་བྱྱུང་ཡོད། དེ་ཟླ་བར་སཱིལ་ན་ཟླ་བ་ཧཱིལ་པོ་གཅཱིག་ལག་
ཁད་པར་བྱྱུང་གཱི་ཡོད་པར་བརེན་ད་ལྗའཱི་འཆར་ཟླ་བ་གཅཱིག་ཕཱི་བཤོལ་བྱྱུང་བའཱི་རྒྱྒྱུ་མཚན་འདཱི་ལ་ཐུག་པ་གསལ་པོ་ཡཱིན། ད་ཆ་འགྱུར་
བཅོས་གཏོང་ན་གཏོང་དསུ་རན་ཞཱིང་ཟླ་བ་གཅཱིག་ནཱི་ཟླ་ལག་རྐྱེན་གཱིས་ཡར་མར་ཁད་པར་ཡོད་སབས་བྱ་ཕོགས་བདེ་ཞཱིང་། ཅཱི་སེ་དེ་མུར་
མུ་མཐུད་རྒྱྒྱུན་འཛིན་གནང་ན་ཟླ་གངས་མཇུག་ཏུ་ལུས་ནས་མ་འོངས་པར་ཕཱི་ལོ་ཆཱིག་ཁཱི་ཉཱིས་སོང་ (ཕཱི་ལོ་ ༡༢༠༠༠) མཱིན་ཙམ་ལ་
འཛམ་གཱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་གཱི་དབྱར་དུས་སུ་བོད་རཱིས་ཀཱི་དགུན་དུས་འཁེལ་ཞཱིང་། དེ་བཞཱིན་འཛམ་གཱིང་གཱི་དཔཱིད་དུས་སུ་བོད་རཱིས་ཀཱི་
སོན་དུས་འཁེལ་ཏེ་རཱིས་ཀཱི་རཱིག་པས་ནམ་ཟླ་གཞལ་མཱི་ཐུབ་པའཱི་དཀའ་ངལ་འབྱྱུང་རྒྱྒྱུ་ཉག་ཅཱིག་ཡཱིན།  དེ་ནས་སར་ཡར་ལོ་ངོ་ཆཱིག་ཁཱི་
གསུམ་སོང་ (ཕཱི་ལོ་༡༣༠༠༠) ཙམ་ལ་འཛམ་གཱིང་སཱི་ཡོངས་དང་གཅཱིག་མཚུངས་འབྱྱུང་རྒྱྒྱུ་ཡཱིན། 
རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕཱི་ལཽ་སོན་གཱི་ལ་ོངོ་ཉཱིས་སོང་ནས་ཆཱིག་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ལག་ཙམ་གཱི་བར་ཞ ་རྒྱལ་རབས་ཀཱི་དུས་སུ་ལོ་འགོ་སག་ལ་འཛིན་

པ་དང་།3 ཕཱི་ལཽ་སོན་གཱི་ལོ་ཆཱིག་སངོ་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ནས་ཆཱིག་སངོ་བརྒྱ་མེད་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་ཙམ་བར་ཧང་རྒྱལ་རབས་ཀཱི་དུས་སུ་
ལོ་འགོ་གང་ལ་འཛིན།4 ཕཱི་ལཽ་སོན་གཱི་ལོ་ཆཱིག་སངོ་བརྒྱ་མེད་དྲུག་ཅ་ུརེ་ལྔ་ཙམ་ནས་བདུན་བརྒྱ་བཅུ་གཅཱིག་ཙམ་བར་ཀོའུ་རྒྱལ་རབས་
ཀཱི་དུས་སུ་ལོ་འགོ་བྱཱི་བར་5འཛིན་པ་བཅས་གསུམ་ཡོད་ནའང་། དེང་སྐབས་ཡོངས་གགས་དཔཱིད་ར་སག་ནས་འཛིན་གཱི་ཡོད། 
དུས་འཁོར་ནང་དུའང་། ད་ནཱི་དུམ་བུ་བཅུ་གཉཱིས་སུ་འཁོར་བའཱི་དབང་གཱིས་ཉཱི་མ་ཁཱིམ་སོ་སོ་ལ་གནས་པའཱི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉཱིས་ཀཱི་

དབྱེ་བ་གསུངས་པ། ཁཱིམ་གཅཱིག་ལ་ནཱི་ཉཱི་མ་གནས་པས་མཐའ་དག་དུས་ཀཱི་ཚོགས་དང་ཟླ་བ་དང་ནཱི་ཕོགས་རྣམས་བྱེད་ཅེས་པ་སེ།།  
འདཱིར་ལུག་ལ་སོགས་པའཱི་ཁཱིམ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅཱིག་ལ་ཉཱི་མ་གནས་པས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉཱིས་སུ་དུས་དྲུག་དང་ཟླ་བ་བཅུ་གཉཱིས་དང་

                                                      
3  ཡུམ་པ། 1998: 0.2. 

4  ཡུམ་པ། 1998: 550.4. 

5  ཡུམ་པ། 1998: 550.5. 
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ཕོགས་ཉཱི་ཤུ་ར་བཞཱི་བྱེད་དེ་ཁཱིམ་གཱི་འཁོར་ལོ་འཁོར་བའཱི་དབང་གཱིས་སོ།། འདཱིར་ལྡུན་པཽ་ཕོགས་ཀཱི་ཆ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁཱིམ་གཱི་འཁོར་ལོ་
འཁོར་བའཱི་དབང་གཱིས་མེ་ལ་རེག་པ་གང་ཡཱིན་པ་དེ་ནཱི་བདུན་པའཱི་ཕོགས་ཐོབ་པ་ན་ལྡུན་པཽ་རྭ་ལ་རེག་ཅཱིང་གངས་ཀཱི་རཱིའཱི་ སེང་དུ་
འགོའོ་ཞེས་པའཱི་རཱིགས་པས་ཉཱི་མ་ཁཱིམ་སོ་སོར་གནས་པའཱི་དུས་ཀཱི་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་མཐའ་དག་སེ་ཐམས་ཅད་རཱིག་པར་བྱའོ།། དུམ་
བུ་དུམ་བུ་དག་ཏུ་ཟླ་བར་འགྱུར་ཏེ་ས་གཞཱི་བཅུ་གཉཱིས་རཱིབས་རྣམས་ལ་ནཱི་རཱིམ་པས་སོ་ཞེས་པ་ནཱི། འདཱིར་ས་གཞཱི་རཱིབས་བཅུ་གཉཱིས་པོ་
ལ་དུམ་བུ་སོ་སོ་དག་ཏུ་ཟླ་བ་སོ་སོར་འགྱུར་རོ།། ཉཱི་མ་ཁཱིམ་གཅཱིག་ལ་གནས་པའཱི་རྣམ་པ་གང་གཱིས་ཡཱིན་པ་དེ་ལྗར་བརོད་པར་བྱ་སེ་
འདཱིར་ཁཱིམ་གཅཱིག་ངེས་པར་བསན་པས་ཁཱིམ་ཐམས་ཅད་རཱིག་པར་བྱའོ།། ལྡུན་པཽ་ལོ་འཛམ་བུའཱི་གཱིང་ཆུང་ངུ་འདཱིར་ལུག་ལ་སོགས་
པའཱི་ཁཱིམ་རྣམས་དང་དཔཱིད་ལ་སོགས་པའཱི་དུས་རྣམས་དང༌། ནག་པ་ལ་སོགས་པའཱི་ཟླ་བ་རྣམས་དང༌། དེ་བཞཱིན་དུ་ཕོགས་རྣམས་
ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་གགས་སོ།། དེའཱི་ཕཱིར་ལུག་གཱི་ཁཱིམ་དེ་ལ་ཉཱི་མ་གནས་པས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉཱིས་སུ་དུས་ཀཱི་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་
ཅད་བྱེད་པ་ཇཱི་ལྗ་བ་དེ་བཞཱིན་དུ་བརོད་པར་བྱ་སེ། ལྡུན་པཽ་ལཽ་དུམ་བུ་འདཱིར་ལུག་ལ་ཉཱི་མ་གནས་པས་དཔཱིད་ཀཱི་དུས་སུ་ས་གའཱི་ཟླ་བ་
བྱེད་དོ།།6 ཞེས་པ་དུས་འཁོར་ནང་དངོས་སུ་ཉཱི་མ་ལ་བསྡུན་ནས་རཱིས་དགོས་པ་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད། 
ཕུག་པའཱི་སོལ་འབྱེད་ཆེན་པོ་རྒྱ་མཚཽ་མཚན་ཅན་རྣམ་གསུམ་གཱི་སྐྡུ་དུས་ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་གཱི་པཎཱིཏ་ (ཝན་རཏྣ) ནགས་ཀཱི་རཱིན་

ཆེན་བོད་ལ་གདན་འདེན་མཛད་དེ་རྒྱ་གར་ལོ་ཕོགས་ཀཱི་རཱིས་སོལ་དང་མཐུན་པ་ཡར་ངོ་སོན་འགཽ་དབང་དུ་བཏང་ནས་སྐར་རཱིས་ཀཱི་
མཚན་ཉཱིད་བསན་པའཱི་གཞུང་ལུགས་ལ་འགྱུར་བཅོས་ཆེན་པོ་མཛད་དེ་རཱིས་གཞུང་སྤུས་ཚད་གོང་མཐོར་སེལ་གནང་ཡོད།  རྒྱ་གར་
བྱང་ཕོགས་པ་རྣམས་ཀཱི་གཙོ་བོ་མར་ངོ་སོན་འགཽ་དབང་དུ་བཏང་ནས་འཛིན་གཱི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་ལོ་ཕོགས་པ་འགའ་ཞཱིག་གཱིས་
མར་ངོར་འཛིན་ཀང་། ཉྲུང་ཤས་ཤཱིག་གཱིས་དཀར་ཕོགས་ནས་འཛིན་གཱི་ཡོད་སབས་ཁོང་གཱི་བཞུགས་ཡུལ་དང་མཚུངས་པར་རཱིས་པ་
མཱིན་ནམ་སམ། 
རྒྱྒྱུ་སྐར་ངོས་འཛིན་སྐབས་འགའ་ཞཱིག་ས་ག་སྐར་མ་ཁེར་རྐྱང་གཅཱིག་ལ་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་དང་། ཡང་། བཻ་དཀར་ལས། ས་ག་

སྐར་བཞཱི་ར་མགཽ་དབྱཱིབས།།7 ཞེས་ར་མགཽ་དབྱཱིབས་སུ་གསུངས། འོན་ཏང་དབྱཱིབས་སུ་ལ་ཞཱིག་བཀོད་པ་ལས་སྐར་མའཱི་དཔེ་རཱིས་
བཀོད་མེད། དེ་བཞཱིན་བོད་བྱང་འབོག་ཁུལ་དུ་དར་བའཱི་སྐར་བརག་གནམ་དཔད་སོགས་ཀཱི་སྐོར་ལས། ངག་རྒྱྒྱུན་ལས། ས་ག་བེའུ་
གདང་ཁ་མོ་འད།།8 ཞེས་སྐར་མ་བརྒྱད་ཅན་གཱི་ཁྱུ་ཚོགས་ཞཱིག་བཀོད་འདུག རྒྱ་རཱིས་ལས། ས་ག་སྐར་མ་བཞཱི། རྣམ་པ་འབྲུ་གཞལ་

                                                      
6  རཱིགས་ལན་པདྨ་དཀར་པོ། n.d.: 325.5. 

7  སེ་སཱིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། 1986: 322.1. 

8  མཱི་འགྱུར་རོ་རེ། 1998: 739.12. 
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བའཱི་འབོ་ཡོན་པོ་དང་འད།9 ཞེས་གསུངས། རྒྱ་རཱིས་ལ་ལར་སྐར་མ་ལྔ་བཱིས་པའང་ཡོད། སྐར་མའཱི་བཟོ་དབྱཱིབས་ལའང་འགྱུར་བ་ཅུང་
ཟད་བྱྱུང་ཡོད། རྒྱྒྱུ་མཚན་གང་ཡཱིན་ཞེ་ན། ཉཱི་འདེད་སྐར་འཕཽ་རྣམ་གཞག་གམ་ཉཱི་མ་དང་འཛམ་གཱིང་གང་རུང་ནས་སྐར་མའཱི་གོ་ལའཱི་
བར་རྒྱང་ཧ་ཅང་རཱིང་ཞཱིང་། སྐར་མའཱི་གནས་འབབ་སོན་མ་རང་ཅག་ཡཱིན་རུང་། སྣང་ལ་མ་ངེས་པའཱི་འཛམ་གཱིང་གཱི་འཕོ་ཤུས་ཀཱིས་
འཛམ་གཱིང་ནས་མཐོང་སྣང་ལ་རྒྱྒྱུ་སྐར་ཁྱུ་ཚོགས་ལ་འགྱུར་བ་ཅུང་ཟད་མངོན་གཱི་ཡོད།  
དེ་ཡང་རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གཱིས་དུས་ཚོད་བཟུང་བའཱི་རཱིས་ནང་། དེ་ལྗར་བྱས་པས་ཟླ་བ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉཱིས་སམ།  སོ་

གསུམ་ལ་ཟླ་ལག་འོང་བར་ཤེས་པར་བྱས་ལ། གང་ལ་ལག་པར་ངོས་བཟུང་སེ། དེ་ཡང་སྨཱིན་དྲུག་ཉ་བའཱི་རེས་ལ་སྣར་མ་ལ་ཉ་ན་སྨཱིན་
དྲུག་གཱི་ཟླ་བ་གཉཱིས་འབྱྱུང་བར་ཤེས་པར་བྱའ།ོ། དེ་བཞཱིན་དུ་ཉ་ཁཱིམ་གཅཱིག་ལག་གཅཱིག་བྱྱུང་ན་དེ་གཉཱིས་ཡོད་པ་ཡཱིན་ནོ།། དེ་ལ་ཉ་ངོས་
བཟུང་བ་ནཱི། ཉཱི་མ་ལོ་བགོད་ཀཱི་ནམ་རཱིང་བའཱི་དུས་ན་ས་ག་རྒྱྒྱུག་ན་ཟླ་བ་འཆར་གསུང་། བྱང་བགོད་ཀཱི་ནམ་ཐུང་བའཱི་དུས་སུ་དེ་བས་
བག་ས་བར་འཆར། ཉཱིན་མཚན་མཉམ་པའཱི་དུས་སུ་དེ་བས་བག་ཙམ་འཕཱི་བ་ན་འཆར། ཚེས་བཅུ་བཞཱི་ལ་ནམ་དང་ཟླ་བ་ཁད་ཆད་རྒས་
འགོ་བཅོ་ལྔ་ལ་ནམ་ལངས་ནས་རྒས་འགོ་སེ། དེས་ཉ་ཁཱིམ་ངོས་འཛིན་པ་ཡཱིན།10 ཞེས་ཟླ་ལག་འདོན་ཚུལ་གཱི་རཱིག་པ་དང་ལན་དུ་ཟླ་
བའང་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད། 
ཡང་དེ་ཉཱིད་ལས། ཟླ་བའཱི་མཱིང་ནཱི་རྒྱ་གར་གཱི་ལུགས་ཀཱིས་ཁའཱི་ཟླ་བ་ལ་དཔཱིད་ཟླ་ར་བར་བྱས་ལ། དེ་བཞཱིན་དུ་བརཱི། རྒྱ་ནག་གཱི་

ལུགས་ཀཱིས་ས་ཆེན། བྱ་མཆུས་ཉ་བ་ལ་དཔཱིད་ཟླ་ར་བ་བྱས་ལ་དེ་བཞཱིན་དུ་བརཱི། རྒྱལ་གཱིས་ཉ་བ་ལ་དཔཱིད་ར་བར་བྱས་པ་དེ་ནཱི། རྒྱ་བོད་
འཐབས་པའཱི་དུས་སུ་བརྫུན་བྱས་པ་བལྗས་པ་ཡཱིན་པས་དེ་ནོར་བ་ཡཱིན་ནོ།། ཟླ་བའཱི་མཱིང་ནཱི་བྱའུ་ནག་པས་ཉ་བ་ལ་ནག་པའཱི་ཟླ་བ་ཞེས་
བྱའོ།། མཱིང་མེད་པར་བྱས་ནས་ནག་པའཱི་ཟླ་བ་ལ་ནམ་མཐོང་གཱི་ཟླ་བར་བཏགས། ནམ་མཐོང་གཱི་ཟླ་བ་ལ་ལག་སོར་གཱི་ཟླ་བར་བཏགས་
པ་ནོར་བ་ཡཱིན། མདོར་ན་རྒྱ་ནག་གཱི་ལགུས་ཀཱིས་དཔཱིད་ཟླ་ར་བ་ས་པས་ཉ་བ་ལ། སག་གཱི་ཟླ་བར་བྱེད། ཁས་ཉ་བ་ལ་འབཱིང་པོ་ཡོས་བུར་
བྱེད། བྱའུ་ནག་པའཱི་ཉ་བ་ལ་ཐ་ཆུང་འབྲུག་ཏུ་བྱེད། ནམ་མཐོང་སྤྲུལ། ལེ་གུ་ར། ག་བེ་ལུག བྱ་སྦོ་གཞུག་སེའུ། སོག་ཁྲུམས་བྱ།11 
ཞེས་གནད་འདཱི་ནས་འཁྲུལ་པ་བྱྱུང་བའཱི་གཞཱི་རུ་བྱྱུང་བར་སམ། ཅཱི་སེ་བྱའུ་ནག་པའཱི་ཉ་བ་ལ་དཔཱིད་ར་ར་སོགས་རཱིམ་གཱིས་སྦྱར་ཡོད་ཚེ་
ད་ལྗ་དེ་ལྗར་འཁྲུལ་གཞཱི་བྱྱུང་མེད་པར་སམ། སྐབས་འདཱིར་གནད་དོན་མཁེན་དགོས་པ་ཞཱིག་ནཱི་དུས་ཚིགས་རྣམས་བགོ་འགེམས་
སྐབས། དུས་འཁོར་སྐར་རཱིས་ལུགས་ལ་དཔཱིད་ར་ནག་པ་སོགས་དང་། འབྱྱུང་རཱིས་ལུགས་ལ་དཔཱིད་ར་སག་སོགས་དུས་ཚིགས་མཱི་
འད་བ་གཉཱིས་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་མཛད་མཁན་ཡོད། དེ་ཡང་སྐར་རཱིས་སྐབས་ཀཱི་དཔཱིད་ར་ནཱི་ནམ་ཟླ་ 

                                                      
9  མཱི་འགྱུར་རོ་རེ། 1998: 739.13. 

10  རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། 1998: 724.5. 

11  རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། 1998: 784.13. 
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དུས་བཞཱིའཱི་གོ་དོན་དང་། འབྱྱུང་རཱིས་སྐབས་ཀཱི་དཔཱིད་ར་སག་སོགས་ནཱི་གཙོ་བོ་ནམ་ཟླ་དུས་བཞཱིའཱི་གོ་དོན་མཱིན་པར་དཔཱིད་ནཱི་ལོ་འགོ ་
འཛུགས་སའཱི་གོ་དོན་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡཱིན། དེ་ཡང་འབྱྱུང་རཱིས་ལུགས་ཀཱི་ལོ་འགོ་ནཱི་དཔཱིད་ར་སག་ནས་འཛིན་སབས་དེ་ལྗར་བེད་སོད་
མཛད་པ་ཡཱིན། དེ་མཱིན་མགོ་ཟླ་དཔཱིད་ཀཱི་དུས་ཚིགས་ལ་ངོས་འཛིན་མཛད་ན་འཛོལ་བ་ཡཱིན་ནོ།། 

འད་རཱིས། 3 སྐར་རཱིས་གཞངུ་ལགུས་ཁག་ནས་ས་ག་ཟླ་བའཱི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཕགོས། 
 
ཡང་དེ་ཉཱིད་ལས། ཉཱི་མ་ལོག་པའཱི་དུས་ཚོད་བསན་པ་ནཱི། དགུ་ཟླ་ཞེས་པ་ཆུ་སོད་ཀཱི་གནས་ནས་ལོག་པ་ཡཱིན་ཏེ།  དེ་ཡང་གཞུ་ཞེས་པ་
སྨལ་པཽ་མཇུག་ཏུ་ལོག་པ་གཅཱིག་ཀང་ཡོད་དེ་ཟླ་ལག་བྱྱུང་ཙ་ན་སྨལ་པོ་ལ་ལོག ཟླ་ལག་མེད་པའཱི་ལོ་གཉཱིས་པོ་རྒྱལ་སོད་ལ་ལོག 
དེའང་སྐར་མ་ལ་བརག་པར་བྱ་སེ། ཞག་བཅུ་བཞཱི། བཅུ་བཞཱི་ནས་རྒྱྒྱུ་སྐར་གསར་པ་རེ་འཆར་ཏེ། ལེ་གུ་ཤར་ནས་ཞག་བཅུ་ཚུན་ཆད་དུ་
གཉན་སྲུང་མཱི་དགོས། དེ་བས་ཞག་བརྒྱ་ཙམ་ན་ཉཱི་མ་ཁཱིམ་ནས་འཐོན་པ་ཡཱིན། འདཱི་བརཱིས་པས་གཉན་སྲུང་། ཞག་བརྒྱད་རཱིང་དུ་བྱས་
པ་ཡཱིན། ཡང་དག་པར་ན་ལེ་གུ་ཤར་ནས་ཞག་བཅུ་ཚུན་ཆད་གཉན་སྲུང་མཱི་དགོས། དེ་ནས་ཞག་གསུམ་བསྲུངས་པས་ཆོག ཉཱི་མ་ལོག་
ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ན། ནམ་དང་ཉཱི་མ་མཉམ་པ་ཡཱིན། ཉཱི་མ་ལོག་ནས་ཞག་དགུ་བཅུ་ཐམ་པས་དབྱར་གཱི་ནམ་ཟད་པ་ཡཱིན། ནམ་གཞུག་
རཱིང་ན་ནམ་རོ་ཡོད་པ་ནཱི་མ་གཏོགས་ཏེ། ཚད་ནཱི་དེ་ལས་མེད་དོ།།12 སྐབས་འདཱིར་ཉཱི་འདེད་སྐར་འཕཽ་གོ་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་མངོན། 

                                                      
12  རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། 1998: 784.22. 
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ཡང་དེ་ཉཱིད་ལས། ལཽ་མགོ་གང་ནས་འཛིན་པའཱི་རཱིས་ནཱི་དུས་འཁོར་བ་ནག་པ་སེ། བྱའུས་ཉ་བ་ལ་དཔཱིད་ཟླ་འབཱིང་པོར་བྱས་ནས་
དེ་ནས་ལོ་མགོ་འཛིན་ཏེ། ཤཱིང་ལོ་རཱིང་པ་ལྡུང་ནས་གསར་པ་སེ་བ་ལ་ལོ་མགོར་བྱེད། རོ་རེ་མཁའ་འགོ་དང་། རོ་རེ་གདན་བཞཱི་པ། 
སྨལ་པཽ་བཅུ་དྲུག་ནས་ལོ་མགོ་འཛིན་ཏེ། ཉཱི་མ་བྱང་དུ་ལོག་པ་ལ་ལོ་མགོར་བྱེད། རྒྱ་ནག་པ་རྒྱལ་གཱི་མཇུག་ལ་ས་བདག་གཱི་སས་
རོགས་ནས་ར་པས་ཉ་བ་ལ་དཔཱིད་ཟླ་ར་བར་བྱས་ནས་དེ་ནས་ལོ་སར་དུ་བྱེད་དོ།། སཱིར་དབྱར་ཟླ་དང་དཔཱིད་ཟླ་ལ་སོགས་པ་སཱི་མཱིང་བས་
ཀང་། རྒྱལ་གཱི་ཟླ་བ་དང་། སྨལ་པཽ་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པ། སྐར་མས་ཟླ་བའཱི་མཱིང་འདོགས་པ་ནཱི། རྒྱ་གར་ནག་གཉཱིས་ཀ་ན་ཡོད་པས་
འདཱི་ལྗར་བྱས་ན་དག་གོ།13 ཞེས་གནད་འདཱི་ནས་འཁྲུལ་ཏེ་རེས་འབང་བ་ཚང་མས་དེ་ལྗར་འཇུག་པ་ལས་ད་ལྗའཱི་དཀའ་རོག་འདཱི་བྱྱུང་
བ་ཡཱིན། ཅཱི་སེ་སྐབས་འདཱིར་བྱའུས་ཉ་པ་ལ་དཔཱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་བྱས་ནས་ལོ་འགོ་འཛིན་ཡོད་ན་རོད་རོག་རཱིམ་བཞཱིན་ཞཱི་བར་འགྱུར་རོ།། 
དེ་བཞཱིན་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་མཛད་པའཱི་རཱིས་ཀཱི་གཙུག་ལག་དང་མཐུན་པར་ངེས་པ་ཞེས་པར། འཕགས་པའཱི་

ཡུལ་དུ་རབ་བྱྱུང་ནས།། ལོ་ཡཱི་མགོ་འཛིན་རྒྱ་རྣམས་ཀཱིས།། ཤཱིང་ཕོ་བྱཱི་བ་ཐོག་མར་འདོད།། ཟླ་བའང་དབུས་འགྱུར་ཚལ་དུ་ནཱི།། རྒྱལ་
གཱི་ཟླ་བས་ཐོག་མ་འདེན།། ཤམབྷ་ལ་ནཱི་ནག་པའཱི་ཟླ།། ཟླ་བ་རྣམས་ཀཱི་ཐོག་མར་འདོད།། རྒྱ་ཡཱིས་ར་པ་དཔཱིད་ར་བ།། གཅཱིག་པ་ཞེས་
བྱར་འདོད་པ་ཡཱིན།། བོད་རྣམས་ཕལ་ཆེར་དེ་རེས་འབང་།། དེ་ཕཱིར་ལོ་དང་ཟླ་བའཱི་ཚུལ།། རྒྱ་ཡཱི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ནཱི།། ཡང་དག་
ངེས་པ་འཚོལ་བའཱི་ཚུལ།། དུས་ཀཱི་འཁོར་ལཽ་ཚུལ་བཞཱིན་བཤད།། ཟླ་བཤོལ་དོར་བའཱི་ཚུལ་ཡང་ནཱི།། དཔལ་ལན་དུས་ཀཱི་འཁོར་ལཽ་
ལུགས།། དེ་རེས་འབང་པའཱི་གཞུང་ལས་ཤེས།། བོད་ལ་གགས་པའཱི་རྒྱ་རཱིས་པ།། འཁྲུལ་པ་ཉཱིད་དུ་འཆད་པར་བྱེད།། འདཱིར་ནཱི་རྒྱ་ཡཱི་
གཙུག་ལག་ལས།། འབྱྱུང་བའཱི་ཚུལ་བཞཱིན་བདག་གཱིས་བཤད།།14 ཅེས་པ་ལྗར་ན། རྒྱ་གར་འཕགས་པའཱི་ཡུལ་དུ་ལོ་ཕོགས་ཀཱི་རཱིས་
ཐབས་ལྗར་ལོ་འགོ་རབ་བྱྱུང་ནས་འཛིན་པ་དང་། ཟླ་འགོ་རྒྱལ་ཏེ་དེང་གཱི་དུས་སུ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉཱིས་པ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་མཛད། རྒྱ་ནག་
ཏུའང་ལོ་འགོ་ཤཱིང་ཕོ་བྱཱི་བ་དང་། ཟླ་འགོ་ར་པ་དཔཱིད་ར་སེ་དེང་གཱི་དུས་སུ་ཟླ་བ་བཅུ་གཅཱིག་པ་དེ་དང་གཅཱིག་པར་བཞེད། བོད་རཱིས་པ་
རྣམས་ཀཱིས་ཀང་དེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་པར་རེས་སུ་འབངས་ཡོད།  
ཡང་། ཕུག་པ་ལྡུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚཽ་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་དུ། གཞན་ཡང་ཉཱི་མའཱི་སཱིང་པོ་ལས། མར་ངོ་སོན་འགཽ་མཆུའཱི་ཟླ་བ་ལ་

ཉཱི་མ་བཟློག་པ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དང་། རྒྱྒྱུད་ལས་རྒྱལ་དང་མཆུའཱི་མཚམས་སུ་ཆུ་སཱིན་དག་ལ་ཉཱི་མ་གནས་པའཱི་གཟའ་དེ་ལ་ནཱི་མ་
རཱིག་པ།།15 ཞེས་མཆུའཱི་ཟླ་བའཱི་དང་པོར་ཉཱི་མ་ཆུ་སཱིན་གཱི་ཁཱིམ་དུ་ཐོག་མར་ཞུགས་པ་ཡོད་པར་གསུངས་ཤཱིང་། དེ་དག་ཀང་ཤོང་སོན་
དང་། པཎཱིཏ་ཝཱི་མ་ལ་ཤ ཱིའཱི་གསུང་ལས་རྒྱ་གར་དང་ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ནག་པ་ལ་སོགས་པའམ་ཟླ་བ་འདཱི་རྣམས་བོད་རྣམས་ལས་ཟླ་བ་

                                                      
13  རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། 1998: 786.1. 

14  འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ། 1998: 810.3. 

15   རཱིགས་ལན་འཇམ་དཔལ་གགས་པ།  n.d.:  ཤོཀ་ 2115 
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གཅཱིག་གཱིས་ས་བར་འདོད་པར་སྣང་ངོ་།། ཞེས་གསུངས་པ་བཞཱིན་དུ་ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཉཱིས་པ་ཡར་ངོ་སོན་འགཽ་མཆུའཱི་ཟླ་བ་དང་། ཧོར་
ཟླ་བཅུ་གཅཱིག་པའཱི་སྨད་དང་། ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཉཱིས་པའཱི་སོད་ལ་མར་ངོ་སོན་འགཽ་མཆུའཱི་ཟླ་བར་བྱས་པའཱི་ཚེ་ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཅཱིག་པའཱི་
སྨད་ལ་དགུན་ཉཱི་ལོག་པ་དང་། ཉཱི་མ་ཆུ་སཱིན་གཱི་ཁཱིམ་དུ་ཐོག་མར་འཇུག་པའང་ཡོད་ཅཱིང་། དེའཱི་ཚེ་རེ་བཙུན་གཱིས་ར་བའཱི་ངེས་པར་
གསུངས་པའཱི་སྐར་མ་ཉཱི་ཤུ་དང་། ཆུ་ཚོད་བཅོ་ལྔ་ཡང་ལུགས་འདཱི་ལ་འཆར་བ་ཡཱིན་ལ། བོད་དང་འཕགས་ཡུལ་གཉཱིས་ལོ་བྱང་གཱི་ཐཱིག་
གཅཱིག་གཱི་སེང་ན་གནས་པས་ཉཱི་མ་ལོག་དུས་ཀང་གཅཱིག་པ་ཡཱིན་ནོ།།16 ཞེས་མཁས་གྲུབ་ཤོང་སོན་རཱིན་པོ་ཆེ་དང་། པཎཱིཏ་ཝཱི་མ་ལ་ཤ ཱི་
རྣམ་གཉཱིས་ཀཱིས་ཀང་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ནས་བོད་དང་རྒྱ་གར་ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀཱི་ཟླ་བ་ངོས་འཛིན་ཐད་རོད་རོག་ཡོད་པ་གེང་
རུང་། དཔད་པ་མཐཱིལ་ཕཱིན་པ་ཞཱིག་བྱྱུང་ཐུབ་མེད་པ་ལྗར་སྣང་། དེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གཱིས་ཀང་རོགས་
ཞཱིབ་གནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་དོད་ཀང་། གཞུང་ཚན་ཆ་ཚང་མཇལ་བའཱི་གོ་སྐབས་དབེན་སབས་ལུང་དུ་ལུང་འདེན་མཛད་པ་དག་
ལས་ཡོངས་རོགས་མ་ཤེས་སོ།། ཕོགས་གཅཱིག་ནས་ཟླ་བ་ཡར་མར་གཱི་སོན་འགཽ་རཱིས་ཚུལ་དང་། ཟླ་ལག་འདོན་ཚུལ་གཱིས་ཀང་
ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀཱི་ཡོད། དེ་བཞཱིན་བརཱི་གཞཱི་བྱེད་གྲུབ་གཉཱིས་ཀཱི་ཁད་པར་ཡང་ཡོད་ཚོད་སྣང་། 
ཡང་དེ་ཉཱིད་ལས ཐོག་མ་ཉཱིད་དུ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའཱི་ཡུལ་དུ་ལཽ་ཐ་སད་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་སེ། ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཆེན་པོ་

པཎཱིཏ་ནགས་ཀཱི་རཱིན་ཅེན་གཱི་ཞལ་ས་བས་རྒྱལ་པཽ་ཕོ་བང་ཆེན་པོར་སྣེའུ་ལོང་(གདོང་) ཞབས་བཀོད་དེ་ཤཱིང་ཕོ་བྱཱི་བ་ལ་མཱིག་དམར་དུ་
མཛད་ཀཱིན་འདུག་པ་བདག་ཅག་རྣམས་ཀཱིས་མངནོ་སུམ་དུ་གྲུབ་པའཱི་བར་དུ་བྱོན་པའཱི་འཕགས་ཡལུ་གཱི་མཁས་པ་ཆནེ་པོ་བགང་པ་ལས་
འདས་པ་དེ་སེད་ཀཱིས་རབ་བྱྱུང་གཱི་ལོ་མ་ཤེས་པར་ཁེད་བོད་པ་དག་གཱིས་ཤེས་ཏེ་བཟོད་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕར་བསཱིང་བ་འདཱི་མཱི་བཟོད་
དོ།།17 ཕུག་པ་བས་ཀང་ཀླན་ཀ་འདཱི་ལྗར་མཛད་པ་ལ་གཞཱིགས་ན། བོད་ཀཱི་སྐར་རཱིས་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀཱིས་བླ་མ་ལ་དངོས་སུ་
སངས་རྒྱས་རང་གཱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ཏེ་དེ་དེ་བཞཱིན་དུ་ཞལ་གཱིས་བཞེད་པ་ལྗར་སྣང་།  
དེ་ཉཱིད་ལས། གཞན་ཡང་ཁེད་ཀཱིས་སཱིར་མདོ་རྒྱྒྱུད་ཀཱི་གསུང་རབ་རྣམས་གུང་བསཱིག་པ་ལྗར་བྱས། བྱེ་བག་ཏུ་པཎཱིཏ་བཱི་མ་ལ་ཤ ཱི་

དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཤོང་སོན་གཱི་གསུང་ལ་བརེན་ནས་ཟླ་བ་རྣམས་ལྗག་འོག་བསྒྱུར་ཏེ། ད་ལྗ་ཡོངས་སུ་གགས་པའཱི་ཧོར་ཟླ་གསུམ་པ་ལ་
ནག་ཟླར་བྱེད་པ་སོགས་མཁས་གྲུབ་ཕལ་ཆེ་བས་བཀག་པའང་མཱི་འཐད་དེ། ད་ལྗ་ཡོངས་སུ་གངས་པའཱི་ཟླ་བ་ངོས་འཛིན་འདཱི་རྣམས་
ཀང་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་རེ་དང་། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤ ཱི་ལ་སོགས་པ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཡང་ཇཱི་སེད་པ་དག་གཱིས་རྒྱ་བོད་ཀཱི་དུས་ངེས་སྦྱར་བ་ལས་
འོངས་པ་ཡཱིན་པ་དང་། ཁེད་ཀཱི་འདོད་པ་དེ་ཡང་ཁེད་རང་གཱིས་བསཱིགས་པའཱི་གསུང་རབ་རྣམས་དང་ཇཱི་བཞཱིན་དུ་མཱི་འགཱིག་པའཱི་རྒྱྒྱུ་
མཚན་འཆད་པ་ལྗར་ཡཱིན་པའཱི་ཕཱིར་རོ།། དེ་བས་ན་ལོ་པཎ་གཱི་གསུང་དེ་ནཱི་སཱིར་འཕགས་པའཱི་ཡུལ་ཉཱིད་ན་ནག་པ་ལ་སོགས་པ་ཟླ་བ་

                                                      
16  ཕུག་པ་ལྡུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 2002: 33.9. 

17   ཕུག་པ་ལྡུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 2002: 48.9. 
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རྣམས་ལ་གོང་འོག་མཱི་མཐུན་པ་ཡོད་སཱིད་པའམ། ཡང་ན་ཟླ་བཤོལ་གཱི་དབང་གཱིས་མཱི་མཐུན་པའམ། གལ་ཏེ་ན་དུས་འཁོར་བ་ཁ་ཅཱིག་ 
(ཀུན་) འཆད་པ་ལྗར། ཡར་ངོ་སོན་འགོ་དང་། མར་ངོ་སོན་འགཽ་དབང་གཱིས་འཁྲུལ་གཞཱི་བྱས་པའང་སཱིད་པས་ཕོགས་གཅཱིག་པ་
ཙམ་ལ་སྦྱར་བར་འོས་པ་ཡཱིན་ནོ།།18 
མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚཽ་རཱིས་ལ་ལོག་རོག་ཀུན་སེལ་སོན་མ་ལས། འགོས་ལོ་ཡཱིད་བཟང་རེ་པའཱི་ཁྲུལ་སེལ་གཱི་ལུང་

འགའ་དངས་པ་ནཱི། གཞན་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྗར་འཁྲུལ་སེལ་རང་ལུགས་ཀཱི་ཟླ་བཤོལ་བྱྱུང་བ་ནས་བྱེད་རཱིས་སཱི་ལུགས་ཀཱི་ཟླ་
བཤོལ་འོང་བ་ལ་ཐུག་པའཱི་ཟླ་བ་དགུའཱི་བར་ལ་འཁྲུལ་སེལ་དང་། བྱེད་རཱིས་སཱི་ལུགས་པ་དག་ནག་ཟླ་སོགས་ཉ་ཟླའཱི་ངོས་འཛིན་མཐུན་
ཅཱིང་། ཧོར་ཟླ་དང་པོ་དང་གཉཱིས་པ་སོགས་ཀཱི་ངོས་འཛིན་མཱི་མཐུན་ཀང་བྱེད་རཱིས་པ་སཱི་ལུགས་ཀཱི་ཟླ་བཤོལ་བྱྱུང་བ་ནས་འཁྲུལ་སེལ་
རང་ལུགས་ཀཱི་ཟླ་བཤོལ་འོང་བ་ལ་ཐུག་པའཱི་བར་ལ་ཧོར་ཟླའཱི་ངེས་འཛིན་མཐུན་ཅཱིང་། ནག་ཟླ་སོགས་ཉ་ཟླའཱི་ངོས་འཛིན་མཱི་མཐུན་པ་
ཡཱིན་པ་ལ། ཁད་པར་དེ་ལྗར་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་འཁྲུལ་སེལ་ལས། གཞན་ཡང་ཁེད་ཀཱིས་ས་གའཱི་ཟླ་བ་ལ་ནག་པའཱི་ཟླ་བར་བཟུང་ནས་
བརཱིས་པ་ན་ཞེས་བྱེད་རཱིས་སཱི་ལུགས་པ་རྣམས་ས་གའཱི་ཟླ་བ་ལ་ནག་པའཱི་ཟླ་བར་འཁྲུལ་བར་སཱིར་བཤད་པ་འདཱི་བརཱིངས་པའཱི་སོན་ཡཱིན་
ཏེ། གཞན་དུ་ན། འཁྲུལ་སེལ་རང་ཉཱིད་ཀང་ས་ག་ཟླ་བ་ལ་ནག་པའཱི་ཟླ་བར་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཏེ། བྱེད་རཱིས་སཱི་ལུགས་པ་རྣམས་ས་
གའཱི་ཟླ་བ་ལ་ནག་པའཱི་ཟླ་བར་འཁྲུལ་པ་གང་གཱི་བྱེད་རཱིས་སཱི་ལུགས་པ་རྣམས་ཀཱི་ས་མོ་གང་གཱི་ལོ་འདཱིའཱི་ནག་པའཱི་ཟླ་བར་འདོད་པའཱི་ཟླ་
དེ་ཉཱིད་འཁྲུལ་སེལ་གཱི་ལུགས་ཀཱིའང་ནག་པའཱི་ཟླ་བ་ཡཱིན་པའཱི་ཕཱིར་ཏེ། དཱིང་སང་ཟླ་བ་གཟས་བཟུང་བའཱི་ཟླ་བ་དེ་འཁྲུལ་སེལ་གཱི་ལུགས་
ཀཱི་ས་བྱཱིའཱི་ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཉཱིས་པ་དང་། མཆུ་ཟླའཱི་གཞཱི་མཐུན་དང་། དེའཱི་ཕཱི་མའཱི་ཟླ་བ་དེ་ས་གང་ཧོར་ཟླ་དང་པོ་དང་། དབོ་ཟླའཱི་གཞཱི་
མཐུན་དང་། ཡང་ཕཱི་མའཱི་ཟླ་བ་དེ་ས་གང་ཧོར་ཟླ་གཉཱིས་པ་དང་། ནག་ཟླའཱི་གཞཱི་མཐུན་དུ་འདོད་པ་ཡཱིན་ཞཱིང་།དཱིང་སང་ཟླ་བ་གཟས་
བཟུང་བའཱི་ཟླ་བ་དེ་བྱེད་རཱིས་སཱི་ལུགས་པ་རྣམས་ཀཱི་ས་གང་ཧོར་ཟླ་དང་པོ་དང་། མཆུ་ཟླའཱི་གཞཱི་མཐུན་དང་། དེའཱི་ཕཱི་མའཱི་ཟླ་བ་དེ་ཧོར་
ཟླ་གཉཱིས་པ་དང་། དབོ་ཟླའཱི་གཞཱི་མཐུན་དང་། ཡང་ཕཱི་མའཱི་ཟླ་བ་དེ་ཧོར་ཟླ་གསུམ་པ་དང་། ནག་ཟླའཱི་གཞཱི་མཐུན་དུ་འདོད་པའཱི་ཕཱིར་
རོ།།19 
ཡང་དེ་ཉཱིད་ལས། གཞན་ཡང་ད་ལྗར་གཱི་ས་གང་འདཱི་ལྗ་བུ་གནས་སྐབས་འགའ་ཞཱིག་གཱི་ཚེ་འཁྲུལ་སེལ་རང་ལུགས་ཀཱི་ནག་པ་ཟླ་

བའཱི་ངོས་འཛིན་ལ་པཎཱིཏ་ཝཱི་མ་ལ་ཤ ཱིའཱི་ཞལ་ས་ནས། བོད་རྣམས་དབོས་ཉ་བར་འདོད་པའཱི་ཟླ་བ་འདཱི་ལ་ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ནག་པས་ཉ་བར་
འདོད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་། ཤོང་སོན་གཱི་ཞལ་ས་ནས་ཀང་། རྒྱ་གར་པ་རྣམས་སྨལ་པཽ་ཟླ་བ་འདཱི། བོད་རྣམས་ལས་ཟླ་བ་གཅཱིག་ས་
བར་འདོད་པར་སྣང་ངོ་།། ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀཱིས་གནོད་པར་འགྱུར་ཏེ། ད་ལྗར་གཱི་ས་གང་གཱི་འདཱི་ལྗ་བུ་ལ་བྱེད་རཱིས་སཱི་ལུགས་

                                                      
18  ཕུག་པ་ལྡུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 2002: 50.5. 

19  མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ། 2004: 446.20. 
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ཀཱི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ། བོད་སཱི་མངས་ལ་ཧོར་ཟླ་གསུམ་པ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གགས་པ་འདཱི་ཉཱིད་འཁྲུལ་སེལ་རང་ལུགས་ལ་ནག་པའཱི་ཟླ་
བ་ཡཱིན་ནོ་ཞེས་འདོད་པར་བསྤྲུབས་ཟཱིན་པའཱི་ཕཱིར་རོ།།20 བྱེད་གྲུབ་གཉཱིས་ཀཱི་དབང་དུ་བྱས་ནའང་སྐབས་འདཱིར་གནོད་པ་མཱི་འཕོག་པ་
ལྗར་མངོན། 
དེ་ཉཱིད་ལས། རྒྱྒྱུད་འགེལ་ལས། ཉཱི་མའཱི་སྐར་མ་ཉཱི་ཤུ་དང་། ཆུ་ཚོད་དུ་བཅོ་ལྔ་བྱྱུང་སེ། ཉཱི་མ་ཆུ་སཱིན་གཱི་ཁཱིམ་དུ་འཇུག་པའཱི་དུས་

དེར་དགུན་ཉཱི་ལོག་པར་གསུངས་པ་ནཱི། ལོ་གཱིང་དབུས་མའཱི་ཤར་ནུབ་ཀཱི་དབུས་དང་པཽ་འཕགས་ཡུལ་སོགས་ཡུལ་དྲུག་གཱི་སའཱི་ཆར་
དགུན་ཉཱི་ལོག་པའཱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་ཡཱིན་ཅཱིང་། རང་ཅག་རྣམས་གནས་པའཱི་བོད་ཀཱི་སའཱི་ཆ་འདཱི་ནཱི་ལོ་གཱིང་དབུས་མའཱི་
ཤར་ནུབ་ཀཱི་དབུས་དང་པོ་ལས་ཤར་དུ་རཱིང་དུ་གནས་པའཱི་ཕཱིར་རོ།། དེ་ཉཱིད་རྒྱྒྱུ་མཚན་གང་གཱིས་གྲུབ་སམ་ན། དེ་ཡང་མཱིག་སྐར་མངོན་
སུམ་པ་ཉཱིད་ཀཱིས་འགྲུབ་སེ། རང་ཅག་རྣམས་གནས་པའཱི་སའཱི་ཆ་འདཱིར་དགནུ་ཉཱི་ལགོ་པའཱི་ཚེས་གང་དང་གང་གཱི་བཅུ་གསུམ་ཆ་སོགས་
དེ་དང་། དེ་འདས་པའཱི་མཐའ་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་པར་དག་པའཱི་ཉཱི་དག་ལ་སྐར་མ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། ཆུ་ཚོད་ཉེར་དྲུག ཆུ་སང་ང་བཞཱིའོ།། 
དེ་ལས་སྤྲུབས་པའཱི་ཟླ་སྐར་དེ་མཱིག་སྐར་དང་མཐུན་པ་མངོན་སུམ་གཱིས་གྲུབ།21 ཅེས་སོགས་དུ་མ་འཁོད་ཡོད། 
དེར་བརེན་ཉཱི་འདེད་སྐར་འཕོ་ཞེས་པའཱི་གོ་དོན་ཞཱིག་བོད་རཱིས་སུ་ལག་བསར་གནང་ཚེ་གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་རང་སར་ཞཱི་ཞཱིང ་།  

འཇཱིག་རེན་སཱི་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞཱིག་འབྱྱུང་རྒྱྒྱུ་དང་དེ་མཱིན་ཁ་ཆེའཱི་རཱིས་ལྗར་རཱིས་རཱིག་གཱིས་དུས་ཚིགས་མཱི་རོགས་པ་འབྱྱུང་ཉེན་
ཆེའོ།། འོ་ན། བོད་རཱིས་ནང་ཇཱི་ལྗར་ལག་བསར་བྱ་དགོས་ཞེ་ན། དུས་འཁོར་དགོངས་དོན་ལྗར་ལོ་དྲུག་ཅུའཱི་མཚམས་སུ་རཱིས་འགོ་སོ་
སྐབས་རབ་བྱྱུང་རེ་རེར་བར་ཁད་ཇཱི་བྱྱུང་སྣོན་འཕཱི་མཛད་ན་དཀའ་བའཱི་གནད་ལས་འགོལ་ལོ།། དེ་ནཱི་དེང་གཱི་རཱིས་ཀཱི་འགོས་དང་མཐུན་
པར་འགྱུར་རྒྱྒྱུ་ཡཱིན་སམ། དེ་བཞཱིན་དླུཝ་ཡར་སོག་རཱིས་སྐབས་རཱིས་འཕཽ་ཐད་ཁ་སྣོན་མཆན་དང་བཅས་པ་བྱ་དགོས་པར་སེམས་སོ།། 
དེ་བཞཱིན་འདུལ་བ་དང་མངོན་པ་སོགས་ནས་ཀང་ལོ་འགོ་ཟླ་འགཽ་འཛིན་ཚུལ་མང་དུ་བསན་ཡོད་ཀང་། ཕལ་ཆེ་བ་རགས་པ་

ཙམ་ལས་སྐར་རཱིས་དང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤཱིབ་ཐུབ་མཁན་མེད་པ་ལྗ་བུ་སྣང་བ་མ་ཟད། མཆཱིམས་མཛོད་་དུ། བཅོམ་ལན་འདས་ཀཱིས་
བཀའ་སལ་པ། འདཱི་ནཱི་ཡུས་ཏེ་སྐར་རཱིས་པ་རྣམས་ཀཱི་རེས་སུ་འབང་བར་བྱའོ།། ཞེས་སྐར་རཱིས་པ་ལ་ཁ་འཕང་པ་ལ་གཞཱིགས་ན་སྐར་
རཱིས་པའཱི་ལམ་དུ་ཁ་ཕོགས་ན་ལེགས་པར་སམ་མོ།། 
དེ་བཞཱིན་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བ་དང་། ས་ག་ཟླ་བ། བླ་མ་སེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་སྐྡུ་བལྗམས་པ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་སོགས་

པའཱི་དུས་ཚིགས་སོགས་ལ་དགེ་སཱིག་གང་བྱས་ཀང་དགེ་སཱིག་འགྱུར་ཁད་བྱྱུང་ཚུལ་དུ་མ་གསུངས་པ་རྣམས་ཧཱིལ་གཱིས་དཱིལ་ན་ར་རླུང་

                                                      
20  མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ། 2004: 447.23. 

21   མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།་2004: 448.19. 
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ཐཱིག་ལེའཱི་རྣམ་གཞག་དང་རེན་འབེལ་གཱི་ཆོས་ཉཱིད་ལ་བརེན་ནས་བྱྱུང་སབས། འདཱི་ལྗའཱི་དགེ་སྤྲུབ་ཚོགས་བསགས་སཱིབ་སྦྱོང་སོགས་ལ་
འབད་སྐབས་ཟླ་བའཱི་རང་བཞཱིན་མཁེན་ན་དེ་དེ་བཞཱིན་གཱི་འབས་བུའང་སྨཱིན་རྒྱྒྱུ་ངེས་སབས་དེ་ལྗར་དཔད་གཞཱིའཱི་ཚུལ་དུ་བཱིས་པའོ།། །། 
གོང་འཁོད་གྲུབ་དོན་རྣམས་སྐར་རཱིས་རཱིག་པའཱི་སོབ་གཉེར་ཐ་མལ་བ་བདག་གཱིས་མཁས་གྲུབ་དགེ་བའཱི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་

དང་། སྐར་རཱིས་པ་བསབ་པ་བགེས་པ་རྣམས་ལ་ཞུ་དག་བྱ་བའཱི་ཚུལ་དང་། རང་དང་སྐལ་པ་མཉམ་པའཱི་རོགས་གོགས་དག་ལ་གེང་
མོལ། བློ་གསར་གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་དཔད་པའཱི་བློ་སྒོ་དང་སོབས་པ་འབྱེད་པའཱི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་བས་སྐར་རཱིས་པ་རྣམས་ཀཱིས་
ཐུགས་དགོངས་ལེགས་པར་དཔད་དེ་ཇཱི་དགེའཱི་ཐག་ཆོད་འབྱྱུང་བའཱི་ས་བོན་སྤྲུན་པའཱི་རྒྱྒྱུ་རུ་འགྱུར་བར་སྨོན། རྒྱ་གར་ཡུལ་དབུས་ཝཱ་རཱ་
ཎ་སཱཱི་དབུས་བོད་ཀཱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གཱི་རཱིས་དགའཱེི་མཱིང་འཛིན་བྱམས་པ་ཆསོ་འཕེལ་ལ་སྤྲུན་པས་རབ་བྱྱུང་བཅུ་བདུན་པ་མེ་
ཕོ་སེལ་གཱི་ཕུག་ལུགས་གྲུབ་རཱིས་ལུགས་ཀཱི་ནག་པ་ཟླ་བའཱི་དཀར་ཕོགས་རོགས་པ་གསུམ་པ། རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་སེ་ཕཱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་
བ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ཉཱིན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བཱིས་པའོ།། དགེ་བའཱི་འགོ་ཀུན་དུས་ཀཱི་འཁོར་ལཽ་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པའཱི་རྒྱྒྱུ་རུ་གྱུར་
ཅཱིག་གུ།། །། 

 
ཟླ་བའཱི་མཱིང་རཱིས་རཱིག་དང་སྦྱར་ནས་ངོས་འཛིན་བྱ་ཚུལ། 

ཟླ་གངས། རྒྱ་གར། ཉ་སྐར། ཁཱིམ། དསུ་ཚིགས་༤རབ་འབཱིང་ཐ་
གསུམ་དང་སྦྱརོ་ཚལུ། རེན་འབལེ། ལ་ོརགས་༡༢རབ་འབཱིང་ཐ་

གསམུ་དང་སྦྱརོ་ཚལུ། 

༡ མཱགྷ མཆུ། བུམ་པ། དཔཱིད་ཟླ་ར་བ། འདུ་བེྱད། དཔཱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་འབྲུག 
༢ ཕཱལྡུན དབོ། ཉ། དཔཱིད་ཟླ་འབཱིང་པོ། རྣམ་ཤེས། དབྱར་ཟླ་ར་བསྤྲུ་ལ། 
༣ ཅཻཏྲ ནག་པ། ལུག དཔཱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་། མཱིང་གཟུགས། དབྱར་ཟླ་འབཱིང་པོ་ར། 
༤ བཻཤཱཁ ས་ག གང་། དབྱར་ཟླ་ར་བ། སེ་མཆེད། དབྱར་ཟླ་ཐ་ཆུང་ལུག 
༥ ཇ ེཤྜ སོན། འཁཱིག དབྱར་ཟླ་འབཱིང་པོ། རཱིག་པ། སོན་ཟླ་ར་བ་སེལ། 
༦ ཨཱཤཱཌ ཆུ་སོད ཀརྜ། དབྱར་ཟླ་ཐ་ཆུང་། ཚོར་བ། སོན་ཟླ་འབཱིང་པོ་བྱ། 
༧ ཤབཎ གོ་བཞཱིན། སེངེ་། སོན་ཟླ་ར་བ། སེད། སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཁཱི། 
༨ བྷྷཱདཔད ཁྲུམས་སོད། བོུ། སོན་ཟླ་འབཱིང་པོ། ལེན་པ། དགུན་ཟླ་ར་བ་ཕག 
༩ ཨཱཤ ཱིན དབྱྱུ་གུ སང་། སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་། སཱིད་པ། དགུན་ཟླ་འབཱིང་པོ་བྱཱི་བ། 
༡༠ ཀ རཱིཀ སྨཱིན་དྲུག གཞུ། དགུན་ཟླ་ར་བ། སེ་བ། དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུང་གང་། 
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གནའ་བཽ་མཁས་གྲུབ་གྲུབ་པས་ལམ་ཞུགས་ནས།། 
ལེགས་བཤད་བདུད་རཱིའཱི་རོ་མཆོག་འཁྲུངས་པ་མཚར།། 
དེང་རབས་སྒོམ་སྤྲུབ་དབེན་པའཱི་མཁས་པ་འགས།། 
སྣ་མང་འཁྲུལ་ཆས་ལམ་དུ་སྦྱོར་བར་བྱེད།། 

འབྱམས་ཀླས་མཁའ་དབྱཱིངས་གོ་ལའཱི་ཀོླང་ཡངས་སུ།། 
ཁཱིམ་དང་རྒྱྒྱུ་སྐར་གཞལ་བྱའཱི་ཡལུ་དུ་འགྱུར།། 

བགོད་བྱེད་གཟའ་རྣམས་རང་འཁོར་སྣ་མང་ཐགོ། 
སོད་ཀང་ས་རཱིས་རཱིག་པས་འཇལ་བ་མཚར།། 

མཐའ་མེད་ཀུན་གསལ་ཡངས་པའཱི་འཛིངས་བུ་རུ།། 
མཛེས་པའཱི་གཟའ་སྐར་ཁྱུ་ཚོགས་གཡོ་ཞཱིང་འཕོ།། 
བློ་གསར་སོད་འདོད་བུང་བའཱི་ཁྱུ་ཚོགས་རྣམས།། 
རཱིངས་པའཱི་ཚལུ་གཱིས་སྦྱོན་ལ་དགེས་པར་རལོ།། 

གཞལ་ཡས་གཟའ་སྐར་འགོས་ཕོགས་ལ་བརེན་ཞཱིང་།། 
ནམ་ཟླ་དུས་བཞཱིའཱི་འགྱུར་ལོག་སྣ་མང་རྣམས།། 
གདོད་ནས་མཁེན་པས་བླང་དརོ་མངོན་སམུ་དུ།། 
སོན་པའཱི་དུས་འཁོར་བླ་མས་རེས་སུ་བསགས།། 

མཁའ་དབྱཱིངས་ཟླ་བ་གཅཱིག་ལ་རཱིས་ཚུལ་མང་།། 
ལུང་རཱིགས་དུ་མས་གཞལ་ཏེ་མཱི་གཅཱིག་པ།། 
རྣམ་དག་རཱིག་པའཱི་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརེན་ནས།། 
ཟླ་བའཱི་གྲུབ་དོན་རེད་ལ་རོད་པར་མཛོད།། 

 

༡༡ མཱརྒཤཱཱིརྴ མགོ ཆུ་སཱིན། དགུན་ཟླ་འབཱིང་པོ། རྒ་ཤཱི། དཔཱིད་ཟླ་ར་བ་སག 
༡༢ པཽཤ རྒྱལ། སཱིག དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུང་། མ་རཱིག དཔཱིད་ཟླ་འབཱིང་པོ་ཡོས། 
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སན་རས་གཟཱིགས་དང་རེ་བཙནུ་སོལ་མ་སོགས།། 
ཐབས་མཁས་ཐགུས་རེས་དབྱངས་འཆར་མཁན་པོར་འགེལ།། 

གནའ་དེང་ཨང་རཱིས་མཁས་རྣམས་སོ་ས་ེའམ།། 
ཐབས་མཁས་ཐགུས་རེའཱི་སྤྲུལ་པར་ཆ་མ་རོགས།། 

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་མཛད་པའཱི་ཆ་འད་ཡང་།། 
ཟབ་གནད་ཉམས་ལེན་ཟབ་མ་ོཕལ་ཆེར་དབེན།། 
སབས་ཀཱི་གནས་སུ་མེད་ཀང་མོས་གུས་འོས།། 
ཀུན་ཀང་མཆོད་པར་བྱ་བའཱི་གནས་སུ་མཐོང་།། 

སྐར་རཱིས་རཱིག་པའཱི་གཞུང་ལུགས་ཕཱི་མོ་དཔལ་ལན་དུས་འཁོར་ལོ།། 
ཕཱི་ནང་གཞན་གསམུ་དག་སྦྱོར་རྒྱྒྱུད་ཀཱི་ཆེ་བ་ཕུལ་དུ་བྱྱུང་།། 

གང་གཱི་དགོངས་པ་དཔཱིས་ཕཱིན་འགེལ་བ་ཉཱིན་མཽ་སྐར་མ་ལྗར།། 
ལས་འདཱི་བསྤྲུབས་པའཱི་དགེ་ཚགོས་མཆཱིས་ཚེ་འགོ་ཀུན་ཀུན་ལ་བསོ།། 

འཇཱིག་རེན་ཁམས་འདཱིར་གང་གཱི་ག་སོན་མཛད་སྒོ་མང་།། 
བདག་གཱིས་ལག་པའཱི་ཕདེ་ཕག་གུས་ཤཱིང་སཱིང་ནས་བཀུར།། 
མཉེས་མཆོད་སྒམོ་སྤྲུབ་ཟང་ཟཱིང་མཆོད་པ་བདག་ལ་དབནེ།། 
སུག་བཱིས་ཅུང་ཟད་འདཱི་ཡཱིས་མགོན་མཆོག་ཐུགས་དགེས་ཞུ།། 

འཇཱིག་རེན་ཀནུ་ལ་ནད་འཚེ་གོད་ཆགས་ཅཱི་མཆཱིས་པ།། 
རྨེག་མེད་མཱིང་ཙམ་མདེ་པར་ཐལ་བ་འདུལ་དུ་སགོ། 

ཀུན་ལ་དགའ་བདེའཱི་དཔལ་ཡོན་འབའ་ཞཱིག་ལངོས་སོད་ཅཱིང་།། 
ཟད་མདེ་འཇོ་བའཱི་སྨནོ་འདུན་དག་པོས་མཚམས་སྦྱོར་རོ།། 

 
སབྦམངལམ།   སརྦམངལམ། 
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དཔ་ེཆསོ་ཀཱི་ཐ་ོགཞངུ་། 
 

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ། [1483] 2004 དུས་འཁོར་འགལེ་ཆནེ་དཱི་མེད་འདོ་ཀཱི་རྒྱན། བོད་ཀཱི་གཙུག་ལག་ཞཱིབ་དཔོད་
ཁང་། 

 

མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ། [1470] 2002 པད་དཀར་ཞལ་ལངུ་ལས་རཱིས་ལ་ལགོ་རོགས་ཀུན་སེལ་སནོ་མ། མཱི་རཱིགས་
དཔེ་སྤྲུན་ཁང་། 

 

འགོས་ལོ་གཞནོ་ནུ་དཔལ། [1443] n.d. རཱིས་ཀཱི་བསན་བཅོས་འཁྲུལ་སེལ། (ཆ་མ་ཚང་།) 
 

འགོ་མགནོ་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ། 1998 འགོ་མགནོ་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའཱི་སྐར་རཱིས་སྐརོ་གཱི་གསུང་བཏུས། བོད་ཀཱི་རཱིས་རཱིག་
ཀུན་བཏུས་ཆནེ་མོ་ལས་དེབ་ཕེང་གཉཱིས་པ་སྐར་རཱིས་ཀཱི་སྐོར། སཱི་ཁོན་མཱི་རཱིགས་དཔེ་སྤྲུན་ཁང་། 

 

མཆཱིམས་འཇམ་པའཱི་དབྱངས། 1989 མཛོད་འགེལ་མངོན་པའཱི་རྒྱན། ཀྲུང་གཽ་མཱི་རཱིགས་དཔེ་སྤྲུན་ཁང་། 
 

རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། 1998 རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གཱི་སྐར་རཱིས་སྐོར་གཱི་གསུང་བཏུས། བོད་ཀཱི་རཱིས་རཱིག་ཀུན་
བཏུས་ཆེན་མོ་ལས་དེབ་ཕངེ་གཉཱིས་པ་སྐར་རཱིས་ཀཱི་སྐོར། སཱི་ཁོན་མཱི་རཱིགས་དཔེ་སྤྲུན་ཁང་། 

 
སེ་སཱིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། [1685] 1997 ཕུག་ལུགས་རཱིས་ཀཱི་ལགེས་བཤད་མཁས་པའཱི་མགུལ་རྒྱན་བཌཻུར་དཀར་པཽ་ད་ོ

ཤལ་དཔོད་ལན་སཱིང་ནོར། སྨད་ཆ། ཀྲུང་གཽ་བདོ་ཀཱི་ཤེས་རཱིག་དཔ་ེསྤྲུན་ཁང་། 
 

ཕུག་པ་ལྡུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། [1447] 2002 རཱིས་གཞུང་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་། མཱི་རཱིགས་དཔེ་སྤྲུན་ཁང་། 
 

བུ་སོན་རཱིན་ཆནེ་གྲུབ། [1321] 2010 འཇཱིག་རེན་ཁམས་ཀཱི་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད་དཱི་མ་མེད་པའཱི་འདོ་མཆན། བུ་སནོ་གསུང་
འབུམ། ཀ སར་ཀློག་རྒྱབ་དུས། 
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མཱི་འགྱུར་ར་ོརེ། 1998 བྱང་འབོག་ཁུལ་དུ་དར་བའཱི་སྐར་བརག་གནམ་དཔད་སྐོར། བོད་ཀཱི་རཱིས་རཱིག་ཀུན་བཏུས་ཆེན་མོ་ལས་དེབ་
ཕེང་གཉཱིས་པ་སྐར་རཱིས་ཀཱི་སྐོར། སཱི་ཁོན་མཱི་རཱིགས་དཔེ་སྤྲུན་ཁང་། 

 

ཡུམ་པ། 1998 བོད་ཀཱི་གནའ་རབས་རཱིས་ཀཱི་ལོ་རྒྱྒྱུས་ནྱ་གདོྷ་ཡཱི་ས་བོན། བོད་ཀཱི་རཱིས་རཱིག་ཀནུ་བཏུས་ཆནེ་མ་ོལས་དེབ་ཕེང་དང་པོ་
སྐར་ནག་རཱིས་ཀཱི་ལོ་རྒྱྒྱུས་སྐརོ། སཱི་ཁོན་མཱི་རཱིགས་དཔེ་སྤྲུན་ཁང་། 

 

རཱིགས་ལན་འཇམ་དཔལ་གགས་པ། n.d. མཆོག་གཱི་དང་པཽ་སངས་རྒྱས་ལས་ཕྱུང་བ་རྒྱྒྱུད་ཀཱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་དུས་ཀཱི་འཁོར་ལོ། 
རྒྱྒྱུད། ཐ སེ་དག་ེབསན་འགྱུར། 

 

རཱིགས་ལན་པདྨ་དཀར་པོ། n.d. བསྡུས་པའཱི་རྒྱྒྱུད་ཀཱི་རྒྱལ་པོ་དུས་ཀཱི་འཁོར་ལཽ་འགལེ་བཤད་ར་བའཱི་རྒྱྒྱུད་ཀཱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་སངོ་
ཕག་བཅུ་གཉཱིས་པ་དཱི་མ་མེད་པའཱི་འོད། རྒྱྒྱུད། ད སེ་དག་ེབསན་འགྱུར། 

 

ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤ ཱི། [1714] 2003 རཱིས་ཀཱི་མན་ངག་ཉཱིན་མོར་བྱེད་པའཱི་སྣང་བའཱི་འགལེ་པ་རྣམ་འགེལ་གསེར་གཱི་ཤཱིང་ར། བོད་ཀཱི་
གཙུག་ལག་ཞཱིབ་དཔོད་ཁང་། 

 

 


 


