
 
 

བཀའ་བསྟན་ཕབ་སྒྱུར་བགྲོ་གླེང་། 
ཐླེང་དང་པྲོ།    སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༣ ཟླ་བ་༡༠ ཚེས་༢༢ ནས་༢༤ བར།     

རྲོ་རླེ་གདན་དུ། 
 

༼ཉྤྱིན་དང་པྲོ།    ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སོབ།༽ 
 
སྐྱབས་མགོན་གདུང་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་།    མཁེན་བརེ་རིན་པོ་ཆེ།    ཆོས་ཀི་  ི་མ་རིན་པོ་
ཆེ།    མཁན་ཆེན་པདྨ་ ེ ེས་རབ།    དེ་བཞིན་དུ་གོགས་པོ་རིང་པ་སེམས་དཔའ ་རོ་རེ་དང་འཇམ་དཔལ་
རོ་རེ་སོགས་མཁས་དབང་ཚང་མ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། དེ་རིང་ང་རང་འདིར་འོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི།    
མགོན་ ེ ོག་ནང་གསལ་བ་ལྟར་མཁེན་བརེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ ་རེད།    ངས་ཁེད་རྣམ་པར་ཕན་ཐོག་པའི་
བསམ་འཆར་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་མོད།    ཁོང་གི་བཀའ ་མི་བཅག་པའི་ཆེད་དུ་འོང་བ་ཡིན།    མཁེན་
བརེ་རིན་པོ་ཆེ་ད་ལྟའི་སྐུ་འཕེང་འདི་དང་།     ང་རང་ཐེང་ཁ་ ེ ས་འཁྱུག་ཙམ་མཇལ་བ་མ་གཏོགས་ད་
སོན་འབེལ་པ་ཆེན་པོ་མ་བྱུང་ཡང་།    ཁོང་གི་སྐུ་གོང་མ་རོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁེན་བརེ་ཆོས་ཀི་
བོ་གོས་ལ།    ང་རང་ཆུང་དུས་སུ་རྒྱུད་ལ་དད་པའི་བག་ཆགས་མང་པོ་ཞིག་བཞག་མོང་ཡོད།    དེ་
ཡང་ཕ་ཡུལ་དུ་ང་ལ་ཀ་ཁ་ནས་བཟུང་སེ་བསབ་གནང་མཁན་གི་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་དེ།    འཇམ་
དབྱངས་མཁེན་བརེ་ལ་དད་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅིང་ཁོང་གི་མཁེན་བརེའི་རྣམ་ཐར་མང་པོ་གསུང་མོང་ཡོད།    
ང་ལོ་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་སྐབས་འཇམ་དབྱངས་མཁེན་བརེ་དབང་པོའ་ིགཟིམ་ལམ་དུ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་
པའི་བཀྲ་ ེ ིས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་བོ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ད་དུང་ ྭ ་ལོ་ཀ་ག ིས་ཙམ་དྲན་
སོས་ཀི་འདུག་དེ་ཡང་།    ལྷ་དབང་ལྷ་ཡི་ལོངས་སོད་ཆེན་པོའ་ིཚོགས།    །ཀླུ་དབང་ཀླུ་ཡི་ནོར་བུ་
ལོངས་སུ་སོད།    །མི་དབང་མི་ཡི་དཔལ་འབྱོར་ཆེན་པོར་བཅས།    །འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གསུམ་
གི་བཀྲ་ ེ ིས་ ེ ོག    །གེ་སར་སོབས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་འགན་ཟླ་མེད།    །ཁོ་ཐུང་འཁྲུལ་དང་སེལ་ལད་
འགན་ཟླ་མེད།    །རྒྱ་ཚ་དཔའ ་དང་བརྟུལ་ཕོད་འགན་ཟླ་མེད།    །འགན་མེད་མི་ཕོ་གསུམ་གི་བཀྲ་ ེ ིས་ 



 
ེོག  །ཅེས་པ་རེད།    དེ་ནས་ང་གྲྭ་སར་སེབས་རེས།     ིན་ཞིག་སྐྱབས་རེ་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་
དུ་ལོ་ཉུང་གི་བ་སྤྲུལ་བཅུ་གངས་ ེ ིག་དང་ལྷན་དུ་བཀའ ་ཆོས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།    མཁེན་བརེ་རིན་པོ་ཆེ་
གོ་བུར་དུ་སྐྱབས་རེ་ཁི་བྱང་གཟིམ་ཁང་དུ་ཕེབས་སོང་བ།     སྐྱབས་རེ་རིན་པོ་ཆེས་གཟིགས་པ་དང་།    
ང་ཚོ་ལ་ཕར་རྒྱུག་ཟུར་དུ་སོད་གསུངས་ ེ ིང་ཐོ ག་རེགས་གསུམ་གི་སྐས་ནས་བབ་ཏེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་
ནས་གཟིམ་ཆུང་ནང་དུ་ཕལ་ཆེར་ཆུ་ཚོད་ག ིས་ཙམ་གསུང་མོལ་གནང་།    ང་ཚོས་ཟུར་ནས་མཇལ་
དུས་མཁེན་བརེ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཟུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་མ་ཟད་ད་དུང་དབུ་ཞྭ་མཐོན་པོ་ཞིག་མནབ་ཡོད་
པའི་རེན་གིས།    ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཟུགས་ཆེན་པོ་ཡིན་ཀང་དེ་  ིན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ཚོར་སྣང་
སེར་གི་འདུག   །དེ་རེས་ང་ཚོ་ཡར་བཅར་དུས་སྐྱབས་རེའི་ཞལ་ནས་སིར་མཁེན་བརེའི་རྣམ་ཐར་དང་
ལྷག་པར་གངས་ཅན་ལོངས་ལ་ལས་དང་སོན་ལམ་ཆེན་པོ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་བཀའ ་གནང་གི་འདུག     ། 
དེར་བརེན་ད་རེས་འདིར་འོང་བ་ཡིན།      དེ་ཚོ་ཞར་བྱུང་གི་སྐད་ཆ་ཡིན།     ད་ལས་གཞི་དང་འབེལ་
བ་ཡོད་པའི་སྐོར་ནས་ཞུས་ན།    84000་གི་ལས་གཞི་འདི་དོན་སིང་ལྡན་པའི་ལས་འཆར་གལ་ཆེན་
ཞིག་ཡིན་པ་བེད་མ་དགོས་པ་རེད།    ང་ཚོ་བོད་པ་ཞེས་པ་དེ་ཕོགས་གཅིག་ནས་རྨུ་རོད་དང་གདུལ་
དཀའ ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་བེད་མོད།    ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་སོང་དང་བཞི་བརྒྱ་
ཡས་མས་ཀི་བྱུང་རབས་ལ་ཕིར་བལྟས་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ན།    ཨ་ཕའི་ཁ་ཕོར་གཙང་ཞེན་ཙམ་མ་
ཡིན་པར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གི་ཐོག་ནས།    སའི་གོ་ལ་འདི་ཡི་ཐོག་གི་མི་རིགས་ཚང་མའི་ནང་
ནས་རོམ་རིགས་ཀི་ཐོག་ལ་བྱས་རེས་ཆེ་ ེ ོས་ཡིན་པ་མ་ཟད།    འཇིག་རེན་འདི་ཡི་ཐོག་ལ་གཞན་གི་
སྐད་ཡིག་ནས་རང་རང་གི་སྐད་དུ་སྒྱུར་བ་ལ་བསམ་ན་ཡང་།    སྒྱུར་བའིགངས་མང་ཉུང་དང་སྤུས་ཚད་
ཐོག  །རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག  །ཞང་ཞུང་དང་སག་གཟིག་སོགས་དང་བསྡུར་ན།    བོད་ཡིག་ཐོག་སྒྱུར་གི་
གངས་མང་ ེ ོས་དང་།    སྤུས་ཀ་དག་ ེ ོས་དེ་ཆགས་འདུག  །དེས་ན་ངས་རྒྱུན་དུ་བོད་འདི་མི་འབོར་
གི་ཆ་ནས་ས་ཡ་དྲུག་ལས་བརལ་མ་མོང་བ་ཞིག་དང་།    ལོ་གངས་ཀི་ཆ་ནས་ཆིག་སོང་བཞི་བརྒྱ་
ཡས་མས་ཞིག་གི་རིང་ལ་སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་སྒྱུར་ཡིག་དང་རོམ་ཡིག་མང་པོ་འདི་ཙམ་བསྐྲུན་པ་ནི།    
གོ་ལ་འདི་ཡི་ཐོག་གི་མི་རིགས་གཞན་ལ་བྱུང་མ་མོང་ཞིང་།    གཞན་གིས་འགན་ཟླ་མེད་པ་ཞིག་རེད་
ཅེས་བེད་ཀི་ཡོད།    དེ་ཕལ་ཆེར་རང་བཞིན་བརོད་པ་རང་ཡིན་བསམ་གི་འདུག་སེ་སི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་ 



 
བདུན་པ་ནས་བཟུང་སེ་རིམ་པ་སྒྱུར་བའི་བཀའ ་བསན་ཕོན་ཆེན་པོ་དེ་དག་ང་ཚོས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་
འདི་རེད།    ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་འཇིག་རེན་ཁོན་ཡོངས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་
ཇེ་མང་དུ་འགོ་བའི་སྐབས་འདིར།    བོད་སྐད་རང་པའི་ཐོག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་འདི་
དག  །ཁབ་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྐད་ཡིག་གཞན་ལ་སྒྱུར་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོའི་སྐབས་བབ་ཀི་ལས་འགན་ཡིན་པ་བེད་
མ་དགོས་པ་རེད།    དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་ངས་རོང་སར་མཁེན་བརེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་།    ཆོས་ཀི་  ི་མ་རིན་
པོ་ཆེ་རྣམ་པ་ག ིས་དང་།    རྣམ་པ་ག ིས་ལ་ཕག་རོགས་ཞུས་ཏེ་སྒྲ་སྒྱུར་གི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
ཚང་མ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་གུས་འདུད་དང་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།     ང་ལ་ལས་དོན་འདི་ཡི་
ཐོག་ལ་བསམ་འཆར་བེད་རྒྱུའི་སོབས་པ་དང་ཐོབ་ཐང་ག ིས་ཀ་མེད།    རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་རྒྱ་གར་ལ་
སེབས་ནས་ལོ་བཅུ་བཞི་བཅོ་ལྔའི་རིང་ལ་བཀའ ་དང་བསན་བཅོས་དེ་ཚོ་དབྱིན་ཇི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་
ནུབ་ཕོགས་ཀི་སྐད་དུ་སྒྱུར་མི་ཐུབ་པའི་བསམ་བོ་འཁེར་ནས་བེད་བསད་མཁན་ཞིག་ཡིན།    དེ་ཡང་
ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་ནས་བོད་སྐད་ལ་སྒྱུར་སྐབས་སྐད་ག ིས་འགོས་མ མ་པ་ཡིན་སབས་ཇི་བཞིན་སྒྱུར་
ཐུབ་ཡོད་ཅིང་།    ལེགས་སྦྱར་ནས་རྒྱ་སྐད་དུ་སྒྱུར་སྐབས་དེ་དུས་ནས་རྒྱ་སྐད་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཟིན་ ེ ིང་
སྐད་ག ིས་འགོས་མི་མ མ་པའི་དབང་གིས་ཇི་བཞིན་སྒྱུར་མ་ཐུབ་པ་རེད།    དེ་བཞིན་དུ་བོད་སྐད་
ནས་ནུབ་ཕོགས་ཕོགས་ཀི་སྐད་དུ་སྒྱུར་སྐབས་སྒྱུར་མི་ཐུབ་པའི་དཀའ ་ངལ་དེ་རང་ཡོད་ཀི་རེད་བསམ་
མོད།    རེས་སུ་བསམ་ཚུལ་དེ་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན་པ་ ེ ེས་སོང་།    དེའང་ང་ལ་ཝ་ར་ཎ་སིར་ལོ་བཅུ་
གངས་ཀི་བར་དུ་སྒྲ་སྒྱུར་གནང་མོང་མཁན་གི་གོགས་པོ་གསུམ་ཙམ་ཡོད།    ཁོང་ཚོས་བོད་སྐད་ལས་
དབྱིན་སྐད་ཐོག་སྒྱུར་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་བེད་པ་མ་ཟད།    ལྷག་པར་དུ་དབུ་མ་ར་བ་ ེ ེས་རབ་
དང་དྲང་ངེས་ལེགས་བེད་སིང་པོ་ག ིས་སྒྱུར་ནས་ང་ལ་བསན་ཅིང་འདིར་ལྟོས་དང་སྒྱུར་ཐུབ་ཀི་མི་
འདུག་གམ་ཟེར།    ང་ཚོས་ཞུས་དག་བཏང་དུས་ཡག་པོ་སྒྱུར་ཐུབ་འདུག  །དེ་དུས་ངའི་སར་གི་བསམ་
ཚུལ་དེ་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན་པ་གཞི་ནས་ ེ ེས་སོང་།    ཡིན་ན་ཡང་སྒྱུར་བའི་སྐབས་སུ་ངེས་པར་གཟབ་
གཟབ་བྱས་ན་མ་གཏོགས་ཡོང་ས་མ་རེད་སམ་པ་བྱུང་།    དེར་མ་ཟད་ཁེད་རྣམ་པས་འདིར་ངོ་སོད་
གནང་སྐབས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན།   ངས་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་ཚོགས་པས་བཀའ ་བསན་སྐད་ཡིག་
གཞན་ལ་སྒྱུར་སྐབས་དཀའ ་ངལ་འཕད་ཡག་མང་པོ་འདུག་བསམ་པ་དེ་ཚོ་ཁེད་རང་ཚོས་གཟིགས་ 



 
ཚར་འདུག  དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་མདོར་བསྡུས་གཅིག་མ་གཏོགས་རིང་པོ་ཞུ་འཆར་མེད།     ཐ་སད་
གཏན་འབེབས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་ཅིག་རེད།    འདི་ངས་སོན་མ་ནས་དྲན་གི་ཡོད།    ད་རེས་ཆོས་
ཀི་  ི་མ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ ་གནང་སོང་།    དཀའ ་ངལ་དེ་  ིད་ཁོ་རང་  ིད་ཀིས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་
གསུང་སོང་།    སོན་མ་བོད་ཀི་གནས་བབས་དང་མི་འདྲ་བར།    ད་སྐབས་སིར་བཏང་བོད་ཀི་སྐད་
ཡིག་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞིན་པའི་སྐབས་ཅིག་རེད།    དེས་ན་སྐད་ཡིག་ནང་ལ་ག་རེ་བཟོ་བཟོ་འདྲ་ཅིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།     སིར་བཏང་ལེགས་སྦྱར་དང་བོད་སྐད་ག ིས་པོ་དེ་སྐད་ཀི་རང་བཞིན་གི་
ཆ་ནས་རྦད་དེ་ལོགས་པ་རེད།    ཡིན་ན་ཡང་སྐད་ཀི་འགོ་སངས་དེ་འདྲ་པོ་ཅིག་རེད།    ལེགས་སྦྱར་
གི་སྐད་ཀིས་ག་ཚོད་གསལ་བར་བྱ་ཐུབ་པ་ཚང་མ་བོད་སྐད་ཀིས་ཀང་གསལ་བར་བྱེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་
རེད།    མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན་ན་ཡང་ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་ལ་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་དང་མིང་
ཚིག་མི་འདྲ་བ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དེ་ཆ་ཚང་བོད་སྐད་ཀི་ཐོག་ལ་ས་མ་ནས་ཡོད་པའམ།    ལོ་ཙ་བས་
གསར་བཟོས་བྱས་དུས་ཚིག་མང་ཉུང་ཡང་གཅིག་པ་རང་རེད།    དཔེར་ན་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་
གངས་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཨ་མར་ཀོཥ ་འཆི་མེད་མཛོད་ལྟ་བུ་དེ་དང་པོ་  ིད་ནས་བོད་སྐད་ལ་སྒྱུར་བ་ཡིན་
ཙང་།  ལེགས་སྦྱར་གི་ཚིག་འདྲ་མིན་ཐམས་ཅད།     བོད་སྐད་ཀི་ནང་ལའང་སེབས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་
རེད།   སྐད་ཀི་རང་བཞིན་མི་འདྲ་ཟེར་བ་འདི་བོད་སྐད་རེས་འཇུག་གི་དབང་གིས་དོན་སོན་པ་ཅིག་རེད།    
ལེགས་སྦྱར་དབྱངས་ཡིག་སྲོག་ཞུགས་ཀི་ཐོག་ནས་དོན་སོན་པ་ཅིག་རེད།    ལྷག་པར་དུ་ཡང་ཡི་གེ་
རིང་ཐུང་དང་མཚམས་སྦྱོར་བྱེད་སངས་དེ་ཚོ་རྦད་དེ་ལོགས་པ་རེད།    དེའི་དབང་གིས་སྐད་ཀི་རང་
བཞིན་མི་འདྲ་བ་ཡིན་ན་ཡང་།    སྐད་ཀི་གནས་ཚད་མ མ་པ་ཡིན་ན་སྒྲ་སྒྱུར་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད་ས་རེད་བསམ་གི་འདུག   །དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཀི་རང་བཞིན་དེ་ལེགས་སྦྱར་དང་བོད་སྐད་ག ིས་
ཆར་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བེད་མ་དགོས་པ་རེད།    འོ་ན་སྐད་ཀི་གནས་ཚད་མ མ་པ་དེ་བཟོ་
ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་ཞེ་ན།     བཟོ་ཐུབ་ཀི་རེད་ཞེས་བེད་དགོས་པ་རེད།    བཟོ་ཐུབ་མ་རེད་ཟེར་ན་ཡང་
ང་ཚོས་ surrenderབཟོ་མཁན་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་རེད།    དེ་འདྲ་བྱས་དུས་བཟོ་ཐུབ་ཀི་རེད་
ཟེར་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ་རེད།    དེ་བྱས་དུས་སྐབས་ལ་ཐ་སད་གསར་པ་མང་པོ་ཅིག་ནུབ་
ཕོགས་པའི་སྐད་ཀི་ནང་ལ་གསར་བཟོ་བྱེད་དགོས་ཡག་དང་།    གསར་སྒྱུར་བྱེད་ཡག་གཏན་གཏན་ཡོ་ 



 
ད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག    །འདི་བཟོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཅིག་ཡང་མཐོང་གི་འདུག  །ངའི་
གོགས་པོ་ཅིག་ཡོད་ཁོང་དགོངས་པ་རོགས་ཚར་སོང་།      Professor A.K. Saran བྱས་མཁན་ཅིག 
sociologist།    སིར་བཏང་རེད།     ཁོང་གིས་ཕག་དེབ་མང་པོ་བིས་ཡོད་པ་རེད།    དེ་ནང་ནས་སྐད་
གགས་ཆེ་ ེ ོས་དེ་ “The Traditional Thought” རེད།     དེ་ནང་དབྱིན་ཇི་དེ་ཚོས་མ་ ེ ེས་པའི་དབྱིན་
ཇིའི་སྐད་ཀི་ཐ་སད་གསར་པ་མང་པོ་ཅིག་བཟོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།     ཁ་ ེ ེས་Greek ནས་འཁེར་ཡོང་
བ་དང་།    ཁ་ ེ ས་Latin འཁེར་ཡོང་པ།    འདི་Westernization or Anglicization ཏོག་ཙམ་བྱས་ནས་
བཅུག་བཞག་དུསསྐབས་ལ་གང་འཚམས་ཅིག་ལ་ཡོང་གགས་ལྟ་བུ་ཅིག་ཆགས་འགོ་གི་འདུག  །ད་ལྟ་
ཆོས་ཀི་  ི་མ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ ་གནང་སོང་།    ནུབ་ཕོགས་པའི་མཁས་པ་ཚོ་དང་མ མ་དུ་ཐ་སད་
གཅིག་གྱུར་བཟོ་རྒྱུ་ལ་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་ངས་ ེ ེས་ཀི་ཡོད།    ད་ལྟ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པའི་ང་ལ་ཡང་སྒྱུར་
ཐུབ་ཀི་ཡོད་པའི་ཀླད་པ་དཀྲུགས་མཁན་གི་མཁས་པ་གསུམ་པོས་ཀང་ཐ་སད་གཅིག་གྱུར་ཙ་བ་ནས་
ཆགས་ཐུབ་མ་སོང་།     སོ་སོ་རང་རང་གི་ཐ་སད་ལ་ཨུ་ཚུག་ཞེ་པོ་ཅིག་ཡོད་པ་རེད།   ཁོང་ཚོ་སོ་སོ་
ལ་རྒྱུ་མཚན་གསུང་ཡག་ཡོད་པ་རེད།    མཚམས་རེ་མཚམས་རེ་ཆ་ Academicདེ་ཅིག་བྱེས་དུས་
དཀའ ་ལས་ཁག་པོ་འདྲ་ཅིག་དང་།     གཅིག་བྱས་དུས་ཁོང་རང་ཁོང་རང་གི་ཁད་ཆོས་འདྲ་ཅིག་ཡོད་
ས་རེད་བསམ་གི་འདུག     །ལེགས་སྦྱར་ལས་བོད་སྐད་ལ་སྒྱུར་བའི་སྐབས་ལ་ཡག་པོ་ཡོང་ཡག་དེ་སྒྲ་
སྒྱུར་བམ་ག ིས་དང་བྱེ་བག་རོག་བརོད་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་བཟོས་པ་དང་།    དེ་ག་ནང་བཞིན་འཆི་
མེད་མཛོད་ལ་སོགས་པ་སྒྱུར་བ་དེས་ཕན་ཐོགས་ཞེ་པོ་ཅིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག    །བྱས་
ཙང་ང་རང་ཚོ་ནུབ་ཕོགས་ཀི་སྐད་ལ་ཕར་སྒྱུར་བའི་སྐབས་ཚང་མས་ཁས་ལེན་མི ན་ལ་མ་ལྟོས་པའི་
ལས་འཆར་ནང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་ཐུགས་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་ཐ་སད་གཅིག་གྱུར་གཟོ་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན།        ཐ་སད་ཟེར་མཁན་དེ་ག་པར་བེད་སོད་བཏང་པ་ཡིན་ན་ཡང་ universally accepted 

terminologies ཅིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན།     སྒྱུར་གི་ཚད་གཞི་ཅིག་གཏན་འཁེལ་ཡོང་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་གི་
འདུག  །དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ནུབ་ཕོགས་པའི་སྐད་དང ་།     བོད་སྐད།     ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་གསུམ་
ཀ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚིག་གི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་ལས་གཞི་འདིའི་འོག་ནས་བཟོས་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།    
མ་འོང་པར་སྒྱུར་མཁན་ཚང་མ་ལ་གཏན་གཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག  །ད་ལྟ་དྷ་ 



 
རམ་ས་ལར་ཀཥུ ་ཊར་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་བོ་བཟང་སོན་ལམ་གིས་སོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ཟེར་
བ་ཅིག་བཟོ་ཡི་ཡོད་རེད།    དེའི་ཆེད་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་
ལ་སོ་སོ་སོ་སོའ་ིཆོས་ཚིག་གི་ཐ་སད་ཡར་བསྡུ་གནང་རོགས་ཞེས་སན་གསན་ཞུས་ནས་ཚང་མས་ཐ་
སད་བསྡུ་གནང་རྒྱུ་རེད་པས།     ཚིག་མཛོད་འདི་ལ་ནུབ་ཕོགས་པའི་སྐད་ཀང་མ མ་དུ་བསྒྲིག ་ཅིང་
བཅུག་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན།    བྱེ་བག་རོག་བརོད་ཆེ་ཆུང་དང་སྒྲ་སྒྱུར་བམ་ག ིས་ནང་བཞིན་རྒྱལ་
པོས་བཀས་བཅད་མཁན་ཞིག་མེད་ནའང་།   ཚང་མ་ལ་དཔྱད་གཞ་ིཞགི་ཆགས་རྒྱུ་རདེ་སམ།  ། 
དགོངས་པའི་དཔྱད་གཞི་དང་(source of reference) དེ་ལ་མོས་མཐུན་མ་གནང་བ་ཡིན་ན་མོས་མཐུན་
གནང་དགོས་ཞེས་བེད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་མོད།   གལ་སྲིད་དེ་འདྲའི་source of reference བྱུང་བ་ཡིན་ན་
ཚང་མ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡག་དང་ཏོག་ཙམ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀི་uniformཡོང་བའི་གནས་སངས་ཞིག་
ཆགས་ཀི་མེད་དམ་སམ།    དེ་བཞིན་དུ་བོད་སྐད་དང་ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་ལ་ཡོད་པའི་དོན་གཅིག་མིང་
གི་རྣམ་གངས་དེ་ཆ་ཚང་ཅིག་ནུབ་ཕོགས་པའི་སྐད་ལ་བྱུང་་པ་ཡིན་ན།    དཔེར་ན་  ི་མ་ལྟ་བུ་ལ་བོད་
སྐད་ལ་ཐ་སད་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།     ིན་བྱེད་དང་།    སྣང་བའི་སྒྲོན་མེ་དང་།    ནམ་མཁའི་ནོར་བུ།    
ར་བདུན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ།    དེ་ཚོ་ནུབ་ཕོགས་པའི་སྐད་ལ་སྒྱུར་ཡོང་དུས་མིང་རང་གཅིག་མ་གཏོགས་
མེད་སབས་བོད་སྐད་ཀི་དྲོ་བ་ཆ་ཚང་མངོན་མི་ཐུབ་པ་མ་ཟད།    ལྷག་པར་དུ་ཡང་རོམ་ཡིག་གི་  མས་
མངོན་པ་ཅིག་སྒྱུར་དགོས་ན།    ཐ་སད་དེ་དག་ ཆ་ཚང་བ་ཅིག་མ་བྱུང་ན།    literary གི་flavor བརླག་
འགོ་གི་འདུག  ། བྱས་ཙང་དེ་ཚོ་ཐ་སད་གསར་པ་བཟོས་ནས།    ཆ་ཚང་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཡག་ས་
རེད་བསམ་གི་འདུག  །བོད་སྐད་དང་ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་ག ིས་ཆར་ལ་ག ིས་སྒྱུར་མང་པོ་ཅིག་ཡོད་
རེད།    དཔེར་ན་དག་ཅེས་པ་ལ་བོད་སྐད་ལ།    ཡང་དག་པ།    རྣམ་པར་དག་པ།      ཡོངས་སུ་
དག་པ།    ལེགས་སྦྱར་ལ།    བི་ཤུལྐ་།    སཾ་ཤུལྐ།    པ་རི་ཤུལྐ།    ལ་སོགས་པ་སྦྱར་སྐབས་མིང་
ཚིག་གཅིག་ཡིན་ན་ཡང་  ེ་སྒྱུར་གི་དབང་གིས་དོན་དེ་ལ་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཅིག་འགོ་གི་ཡོད་པ།    དེ་ཚོ་
ཡང་གང་འདྲ་བསྒྱུར་དགོས་གཏ ན་འཁེལ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན།    ངེས་པར་དུ་མ་འོང་པར་ལོ་ཙ་བ་དག་
ལ་ཕན་པ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག  །ད་ལྟ་ངས་དོན་དག་དང་པོ་དེ་ཐ་སད་ཅིག་གྱུར་ཡོང་བ་ལ་
ཐོག་མར་ཐ་སད་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུར་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་དང་།    དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐ་སད་གཅིག་ 



 
གྱུར་འོང་ཆེད་ལེགས་སྦྱར་དང་བོད་སྐད།     དེར་མ་ཟད་དེའི་ཐོག་ལ་ནུབ་ཕོགས་ཀི་སྐད་རིགས་གང་
ཐུབ་ཐུབ་བཅུག་པའི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་བཟོས་པ་ཡིན་ན།    ཚང་མས་སདརྒྱུར་སབས་བདེ་ཅིག་ཡོང་གི་
རེད་སམ།   དེར་བསེན་ང་ཚོའི་སྐད་སྒྱུར་གི་ལག་ཆ་ལྟ་བུ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད་བསམ་
གི་འདུག    །བོད་ཀི་འགྱུར་དེ་ཚོ་རྒྱ་ནག་གི་འགྱུར་དང་སྐད་ཡིག་གཞན་པའི་འགྱུར་ལས་ལྷག་པ་ཡོང་
བའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་པ་དེ་ནི་ལོ་པཎ་ཟུང་འབེལ་གནང་བ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་རེད།    དེ་ཡང་རྒྱལ་
པོས།    ལོ་པཎ་ཟུང་འབེལ་མ་བྱས་པར་རྒྱ་གར་གི་མཁས་པ་གང་ཞིག་བོད་སྐད་ཇི་ཙམ་ཡག་པོ་ཡོད་
ཀང་ཁོ་རང་རང་པས་སྒྱུར་མི་བཅུག་པ་དང་།    བོད་ཀི་ལོ་ཙ་བ་གང་ཞིག་ལེགས་སྦྱར་ཇི་ཙམ་ཡག་པོ་
ེེས་ཀི་ཡོད་ན་ཡང་རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་ཅིག་མ་བསེན་ན་སྒྱུར་མི་ཆོག་པའི་བཀས་བཅད་པ་རེད།    རང་
གི་རང་སྐད་དམ་ཕ་སྐད་ེ ེས་སངས་དང་སྐད་ཡིག ་གཞན་པ་ཅིག་བསབས་ནས་ ེ ེས་སངས ག ིས་ལ་
གཏིང་ཟབ་མི་ཟབ་ཀི་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་ས་རེད།    དེར་བརེན་ལོ་པཎ་ཟུང་འབེལ་བྱེད་པ་ དེ་སོན་
གི་མཁས་པ་ཚོའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མཛད་སངས་ ེ ིག་ཆགས་འདུག་སེ།    དཔེར་ན་ང་ཚོ་བྱུང་
རབས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་བོད་ལ་ཧ་ཅང་སྐུ་དྲིན་ཆེན་པོ་རེད།    གནས་བརན་
སེ་པའི་ཆོས་དེ་ལྷོ་ཕོགས་ཨེ་ ེ ི་ཡའི་ནང་ལ་བོད་ལ་ཆོས་མ་དར་སོན་ནས།    ཤྱམ་དང་།    འབར་མ་
དང་།    ཤི་ལངྐ་དང་།    ཀོ་ཌི་ཡ་ལ་སོགས་པའི་ནང་ལ་ དར་བ་རེད་མོད།    གནས་བརན་སེ་བའི་
མཁན་སོབ་དེ་ཚོས་པཱ་ལིའི ་སེ་སྣོད་གསུམ་དེ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིསྐད་ལ་སྒྱུར་བའི ་བཀའ་འཁོལ་གནང་
མི་འདུག    །རྒྱུ་མཚན་སྐད་གཞན་གི་ཐོག་ཏུ་སྒྱུར་བ་ཡིན་ན་ནོར་འཁྲུལ་ཡོང་སམ་པའི་ཞེད་སྣང་གིས་
རེད།    བྱས་ཙང་ཁོ་རང་ཚོའི་རང་སྐད་ལ་སྒྱུར་མེད་པ་ཡིན་ཙང་ཧ་ལམ་མི་ཚེ་ཕེད་ཀ་ཙམ་པཱ་ལི་བསབ་
ཡག་ལ་རོགས་འགོ་གིན་ཡོད་པ་རེད།    པཱ་ལི་བསབ་ནས་ ེ ེས་སོང་ན་གཞི་ནས་སོབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུའི་
འགོ་བཙུགས་དགོས་པས་དུས་ཚོད་ཀི་མི་འདང་བའི་དཀའ ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད།    ལས་ཀི་ཆོ་ག་
དང་སོ་སོ་ཐར་པའི་མདོ་ཡང་པཱ་ལི་ནང་སྐྱོར་གི་ཡོད ་པ་རེད།    ངས་འཚམས་རེར་ཁོ་རང་ཚོར་ཀུ་རེའི་
ཚུལདུ།    ཁོད་ཚོའི་གསོ་སྦྱོང་དང་དགེ་སོང་གི་ལས་དེ་ཚོ་ཡང་དག་ཅིག་ཡོང་གི་ཡོད་དམ་མེད་དེ་དགེ་
སོང་བརྒྱ་ཕག་གཅིག་གི་ནང་ནས་ལ་པཱ་ལི་ཡང་དག་མཁེན་མཁན་སུམ་བཅུ་བཞི་བཅུ་ཙམ་ཞིག་རེད།    
པཱ་ལི་མ་འཁེན་པ་ཡིན་ན་ལས་ཀི་ཚིག་དེ་ཚོ་དང་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་ མས་སུ་མོང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།     



 
དེ་  མས་སུ་མ་མོང་བ་ཡིན་ན་འདུལ་བ་གཞིར་བཞག་བྱས་པ་ཡིན་ན་གསོ་སྦྱོང་ཞེ་དྲག་ཆགས་ཀི་ཡོད་
བ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་གི་ཡོད།     མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་བཀའ ་དྲིན་ཅན་དེས་བོད་ཀི་ཆོས་རྒྱལ་ཚོ་ལ་བོད་
རང་གི་ལུང་པའི་མི་དགེ་སོང་བསྒྲུབ་ནས་དགེ་འདུན་གི་སེ་བཙུག་པ་དང་།    རང་གི་སྐད་ཡིག་ནང་ལ་
སེ་སྣོད་གསུམ་མ་སྒྱུར་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན ་པའི་གྲྭ ་ཚུགས་ཀི་མ་རེད་ཅེས་བཀའ ་གནང་བ་ལ།    
མཁན་ཆེན་གི་ལྷན་དུ་ཕེབས་པའི་རྒྱ་གར་གི་མཁས་པ་དེ་ཚོས།     ཨའོ་ད་སྒྱུར་ན་ནོར་འཁྲུལ་འགོ་རྒྱུ་
རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་མཁན་བྱུང་ཡོད།    འོན་ཀང་མཁན་ཆེན་གི་ཞལ་ནས་མ་སྒྱུར་བ་ཡིན་ན་ལུང་པ་འདིའི་
ནང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཡང་དག་ཅིག་ཚུགས་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།    སྒྱུར་མ་ནོར་བ་འོང་བའི་ཐབས་
ེེས་ང་ཚོས་བྱེད་དགོས་ཀི་རེད་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས།     ང་ཚོའི་བོད་སྐད་དུ་བཀའ ་བསན་ཕོན་
ཆེན་པོ་སྒྱུར་བ་འདི་བྱུང་བ་རེད།    བྱས་ཙང་འདི་ག ིས་ཀི་ཁད་པར་ལ་བལྟ་དུས་ད་ལྟ་ག་རེ་ཡག་པ་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།    མཁན་ཆེན་གི་དགོངས་པ་དེ་ཡག་པ་བྱུང་ཡོད་པ ་རེད།     ཀ་ཅོག་གི་
དགོངས་པ་དེ་ཡག་བ་བྱུང་ཡོད་བ་རེད།    མཁན་ཆེན་གི་དགོངས་པ་བརེན་ནས་ད་ལྟ་ལེགས་སྦྱར་དང་
རྒྱ་གར་གི་སྐད་རིགས་ནང་ལ་དཔེ་ར་བརླག་ཕིན་ཟིན་པའི་བཀའ་དང་བསན་བཅོས་མང་པོ་ཅིག་བོད་
སྐད་དུ་ལྷག་ཐུབ་པ་དེ་བྱུང་བ་རེད།    དེ་དུས་སྒྱུར་བ་དེས་བོད་ལ་ཕན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།    ད་ལྟ་སངས་
རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ།    མདོ་དང་བསན་བཅོས་འདི་ཙམ་ཞིག་ལྷག་ཐུབ་པ་འདི་བོད་སྐད་དུ་སྒྱུར་བ་ལ་
བརེན་ནས་བྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས།    དེ་དུས་བོད་སྐད་དུ་མ་སྒྱུར་བར་ཐམས་ཅད་ལེགས་སྦྱར་དང་རྒྱ་
གར་གི་སྐད་ཡིག་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ན།  ཧ་ལམ་ད་ལྟ་འདོན་ ེ ེས་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡིན་རྒྱུ་རེད་ལ།    
དཔེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་བརླག་ཚར་ཡོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག   །དེས་ན་བྱུང་རིམ་དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་པ་
ཡིན་ན།    དེང་སང་ང་ཚོ་སྒྱུར་ཡག་པོ་ཡོད་བ་རེད་ཡག་པོ་ཡོད་བ་མ་རེད་ཟེར་བའི་དྲི་བ་འདི་ར་བ་ནས་
སེབ་ཀི་ཡོད་བ་མ་རེད།     ནོར་སྲིད་པ་རེད་དམ་བྱས་ན་ནོར་སྲིད་པ་རེད།    ཡིན་ནའང་ནོར་སྲིད་པའི་
ཞེད་སྣང་ལ་བརེན་ནས་མ་སྒྱུར་བར་བསད་པ་ཡིན ་ན་དེ་ལས་ཀང་ཧ་ཅང་གི་ཐ་ཆད་པ་རེད།    དེ་འདྲ་
ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ངེས་པར་དུ་སྒྱུར་དགོས་ལ།    སྒྱུར་བའི་སྐབས་སུ་མི་ནོར་བའི་ཐབས་ ེ ེས་གང་ཐུབ་པ་
དེ་བྱ་དགོས་པ་དང་།     དེའི་དོན་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཡང་ཞིབ་གང་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ན་ཡང་བྱེད་
དགོས་རྒྱུ་རེད།    ས་འགྱུར་གི་དུས་སུ་ཆོས་རྒྱལ་གིས་ལོ ་པཎ་ཚོ་སྒྲ་སྒྱུར་གིང་གི་ནང་ལ་གདན་འདྲེན་ 



 
ཞུས་ནས་ཚིག་དོན་ཐག་གཅོད་གནང་གི་ཡོད་པ་བཞིན།    ང་ཚོས་ཀང་བསྐྱར་ཞིབ་ཡང་ཞིབ་ག་རེ་
གནང་དགོས་ཡོད་ན་ཡང་གནང་ནས་སྒྱུར་དགོས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས།    སྒྱུར་ན་ནོར་འཁྲུལ་འགོ་གི་
རེད་བསམ་པའི་ཞེད་སྣང་དང་། སྒྱུར་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་དམ་མེད་དམ་བསམ་པ་དང་།    དེ་ལ་
བརེན་ནས་བསན་པ་ལ་བསྲེ་སད་འགོ་གི་མེད་དམ་བསམ་པའི་དོགས་པ་སོགས་བྱས་ནས།     མ་སྒྱུར་
ན་འགིག་གི་མ་རེད།    དེས་ན་ང་ཚོས་སྒྱུར་བའི་ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་ནས་འགོ་དགོས་ཡག་དེ་གལ་
ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག   །དེ་དང་ཆབ་གཅིག་ཏུ་སྒྱུར་བའི་ཆ་རེན་ཇི་ལྟར་ཡར་རྒྱས་བཏང་དགོས་
ས་འདུག་བལྟ་དགོས་ཏེ།  དཔེར་ན་ད་ལྟ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ནུབ་ཕོགས་ཀི་སྐད་ཐོག་ཐ་སད་མ་
ལྡང་བ་དེ་ཚོ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ལྡང་བ་བཟོ་རྒྱུ་དང་།     ེ་སྒྱུར་གི་ཚབ་ལ་ག་རེ་བྱེད་ཡག་ཡོད་པ་དང་།    
ལོ་པཎ་ཟུང་འབེལ་བྱས་ན་འགོ་ཡག་གི་ཐབས་ལམ་དེ་ང་ཚོས་གནང་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད།    ཚིག་
མཛོད་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་བཟོས་པ་ཡིན་ན་ཡོང་གི་ཡོད་དམ་མེད།    དེ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་དཀའ ་ངལ་
འདི་ཚོ་ང་ཚོས་གཏན་གཏན་སེལ་བའི་ཐབས་ ེ ེས་བཟོ་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག   །སོན་དུས་བེ་རོ་
ལ་སོགས་པས་བོད་སྐད་ནང་ལ་ཐ་སད་གསར་པ་བཟོས་པའི་སྐབས་ལ་སྐུ་ལས་ཞེ་དྲག་སྐྱོན་དགོས་
འདུག   །མདོ་དང་བསན་བཅོས་དགོངས་འགེལ་མང་པོ་ཅིག་ཀློག་ནས་དེའི་ནང་ནས་ཐ་སད་གསར་པ་
བཟོ་སངས་ཚད་ཅིག་བྱས་དུས་ཧ་ལས་པ་རེད།    དཔེར་ན་དཀོན་མཆོག་ལྟ་བུའི་ཚིག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་
ཡིན་ན།    ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་ལ་དཀོན་མཆོག་ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་ལེན་ཆོག་ཆོག་ཅིག་ཡོད་ས་མ་
རེད།    འབྱུང་བ་དཀོན་ཕིར་དྲི་མེད་ཕིར།    མཐུ་ལྡན་ཕིར་དང་འཇིག་རེན་གི   །རྒྱན་གྱུར་ཕིར་ན།    
ཞེས་རྒྱུ་བ་མའི་ནང་ལ་གསུངས་པའི་ཚིག་འདིའི་ཐོག་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ཚིག་དེ་བཟོས་པ་དང་།     
དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པར་བསོད་པའི་ནང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཚིག་གི་སངས་ལ་ག་རེ་ལབ་
ཀི་རེད།    རྒྱས་ལ་ག་རེ་ལབ་ཀི་རེད།    འདིའི་ཚིག་དོན་ཡོད་པ་ལ་བརེན་ནས།    སངས་རྒྱས་ཞེས་
པའི་ཚིག་བཟོས་པ་དང་།      ོན་མོངས་སྐྱོན་རྣམས་མ་ལུས་འཆོས་པ་དང་།    ཟེར་བའི་ཚིག་ལ་བརེན་
ནས་འཆོས་པའི་ཚིག་བཟོ་ཡག་དེ་ཚོ་དགོངས་འགེལ་གི་བསན་བཅོས་དེ་ཚོས་ར་བའི་ཚིག་ལ་འགེལ་
པ་རྒྱགས་སངས་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་ཚིག་གསར་པ་དང་།   ཐ་སད་གསར་པ་བོད་སྐད་ཀི་ནང་ལ་
བཟོས་པ་དང་།    ཡང་བོད་སྐད་ཀི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ཐ་སད་རིང་པ་དེ་ཚོ་ཡང་ཐ་སད་གཅིག་གི་དོན་ལ་ 



 
གཏིང་ཚུགས་པ་བྱས་ནས།    འདི་འདིའི་ཚབ་ལ་ཡིན་པ་དང་།    འདི་འདི་དང་ཆ་མ མ་པ་ཡིན་པ་
དང་།   ཕལ་ཆེར་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག   །ཟེར་ཡག་དེ་ལེགས་སྦྱར་གི་
སྐད་ལ་སྒྲ་འདི་བྱིངས་གང་འདྲ་ཅིག་ནས་བསྒྲུབས་ནས་འདི་ལ་ཚིག་དོན་གང་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་བོད་
སྐད་ལ་བཟོས་པ་བཅས་འདི་ཕལ་ཆེར་ཆ་མ མ་པ་རེད།    དེ་ཡང་བོད་ལ་སོན་མ་ནས་ཡོད་པ་ལེགས་
སྦྱར་གི་སྐད་ལ་ཚིག་གོགས་སྦྱར་ནས་འགོ་དུས་ལ།    དཔེར་ན་གཙུག་ལག་ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་ལེགས་
སྦྱར་གི་སྐད་ལ་ཧ་ལམ་མེད་པ་རེད་ཀང་ཨི་ ེ ་ཝར་ཅན་དང་ཝ་སྦ་མའི་ དོན་ དེ།    གཙུག་ལག་ཟེར་
བའི་བོད་ཀི་ཐ་སད་རིང་པ་དེ་བེད་སོད་བཏང་དུས་ད་ལྟ་ཏག་ཏག་ སོད་ཀི་འདུག   །དེ་ལ་ཚིག་བསྡུས་
ཟེར་དགོས་སམ།    ཡང་དེ་དང་མཚུངས་པའི་དཔེར་ན་ཤཱ་ ཤུ་ཝཏ་ཞེས་པ་གཡུང་དྲུང་ཟེར་བ་སྒྱུར་བ་དེ་
རེད།     གཡུང་དྲུང་ཟེར་བ་དེ་བོན་པོའ་ིཐ་སད་ཡིན་ལས་ཆེ་བ་ལྟ་བུ་འདུག    །ཤཱ་ ཤུ་ཝཏའི་ཚིག་གི་
དོན་དག་དང་གཡུང་དྲུང་གི་ཚིག་གི་དོན་དག་ག ིས་པོ་དེ་གཅིག་པ་མ་རེད་ཀང་།      གཡུང་དྲུང་ཟེར་
བ་དེ་ཤཱ་ ཤུ་ཝཏའི་དོན་ལ་སྦྱར་དུས་།    གཅིག་གི་ཚབ་ལ་གཅིག་སད་ནས་དུས་ཡུན་སོང་རེས་ཏག་ཏག་
བསད་མཁན་ཅིག་རེད།    ཡང་སངས་རྒྱས་ཟེར་ཡག་གི་བཟོ་འདྲ་ཅིང་ཡིན་ན་ཚིག་འདི་ཁོ་རང་བུདྷའི་
ནང་ལ་སྒྲུབ་ཡག་ཡོད་པ་ཅིག་རེད།    ཁ་ ེ ས་སྒྲུབ་ཡག་མེད་པ།     དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བོད་སྐད་ནང་ལ་
དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་ནུབ་ཕོགས་པའི་སྐད་ཀི་ནང་ལ་ཡང་འདིའི་ལམ་སྲོལ་འདི་གཞི་ལ་བཞག་
ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་གཏན་གཏན་ཐ་སད་གསར་པ་བཟོ་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག་ལ།    དེ་སོན་
བཟོས་པ་ཡང་ཡོད་པ་རེད།    འདིར་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་གི་ནང་ལ་ཁེད་རང་ཚོས་མདོ་ཚན་ཁ་ ེ ས་
སྒྱུར་ནས་ཁ་སང་འགེ མས་པ་དེའི་ནང་ལ་ཡག་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་ག་རེ་མཐོང་གི་འདུག་ཟེར་ན།    ལེགས་
སྦྱར་གི་སྐད་ལེགས་སྦྱར་གི་ཚིག་མང་པོ་བེད་སོད་བཏང་འདུག  །གང་ཟག་གི་མིང་དང་།    དཔེ་ཆའི་
མིང་དེ་འདྲའི་རིགས།    བྱས་ཙང་ལེགས་སྦྱར་གི་ཚིག་བེད་སོད་བཏང་པ་དེ་ཡུན་ཙམ་ཅིག་ལ་དབྱིན་
ཇིའི་ནང་ལ་ལྷག་འགོ་གི་འདུག་ག  །ཕལ་སྐད་ཀི་ནང་ལོགས་ལ་རྒྱ་གར་གི་སྐད་དབྱིན་ཇི་ནང་ལ་བིས་
བསད་པ།    ལུང་པ་གཞན་པའི་སྐད་དབྱིན་ཇིའི་ནང་ལ་བིས་བསད་པ་ད་ལྟ་དབྱིན་ཇིའི་ཆགས་ཟིན་པ་
དེ་འདྲ་མང་པོ་འདུག་ག   །བྱས་ཙང་ང་རང་ཚོའི་ཐ་སད་འདི་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བེད་སོད་བཏང་ནས་ཡང་
ཡང་བྱུང་བ་ཅིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་དེ་གཏན་གཏན་ཡོངས་གགས་ཚང་མས་ཁས་ལེན་ཡོད་པ་ཅིག་ཆགས་ 



 
འགོ་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག    །བོད་སྐད་ནས་ནུབ་ཕོགས་པའི་སྐད་ལ་བསྐྱུར་བའི་སྐབས་ལ་ད་ལྟ་
ཁོད་རང་གིས་གསུངས་པ་དེ་བདེན་པ་རེད།   ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་ལ་ད་ལྟ་རགས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་
ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་ལ་ཡོད་པའི་མདོ་འདི་དང་བོད་སྐད་ལ་ཡོད་པའི་མདོ་འདི་ག ིས་པོ་དེ་མ མ་དུ་
སྦྱར་ནས།    ག་པར་མཐུན་པ་འདུག་ག་པར་མི་འཐུན་པ་འདུག    །དེའི་ཐོག་ནས་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ལ་
བསྒྱུར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་ ེ ོས་རིས་བྱས།    དེ་ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་ལ་བརླགས་ཟིན་པ་དེ་དག་བོད་
སྐད་ནས་བསྐྱར་དུ་ལེགས་སྦྱར་གི་ནང་ལ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་གི་ཡོད་པ་རེད།        Reconstruct ཟེར་ཡ།  
Restore ཟེར་ཡ།     དེ་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།    བོད་སྐད་ནས་ལེགས་སྦྱར་restore reconstruct བྱེད་ཐུབ་
ཀི་འདུག   །རྒྱ་སྐད་ནས་ལེགས་སྦྱར་ལ་retranslation བྱེད་ཡ་མ་གཏོག་restore བྱེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་
ཀང་ད་ལྟ་academic རྣམ་པས་མཐུན་སྣང་དུ་ཁས་བང་པའི་བཟོ་འདྲ་གཅིག་ཡོད་པ་རེད།    གང་ལྟར་
reconstruct  བྱེད་ཐུབ་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པའི་ལེགས་སྦྱར་དང་བོད་སྐད་ག ིས་ཆར་ལ་ཚགིས་མཛོད་གཏན་
ཁེལ་བ་གཅིག  །ང་རང་ཚོས་ཆ་བཞག་པའི་ཚིགས་མཛོད་དེ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་བོད་སྐད་ནས་ནུབ་པྱོགས་
པའི་སྐད་ལ་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་ལ་འདིའི་ཁུངས་བཏུགས་སའི་ཚིགས་ལེགས་སྦྱར་ནས་ག་རེ་ལེན་པ་དེ་
ང་ཚོས་གཟིགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་བསྒྱུར་འདི་ཞེ་དྲག་བཙན་པ་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པ་འདུག   །དཔེར་
མཚོན་ཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཁེད་རང་ཚོའི་བསྒྱུར་ཟིན་པ་དེའི་ནང་ལ་དཔང་སྐོང་ཕག་རྒྱ་པ།    དཔང་
སྐོང་ཕག་རྒྱ་པའི་དཔང་སྐོང་ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་ lnvitation to witness རེད་པས།    དཔང་སྐོང་ཕག་རྒྱ་
པའི་མདོ་དེ་བོད་སྐད་དུ་ཡོད་པ་དེ་ནང་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཟེར་མི་འདུག་ག   །འོག་ལ་ཡང་སུས་བསྒྱུར་བ་
ཡིན་ཡོད་པ་མ་རེད་ང་ཚོའི་སྒྲུང་གཏམ་འདྲ་བེད་པ་ཡིན་ན་གནམ་ནས་འབབས་པ་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་
པ་རེད།    བྱས་ཙང་འདི་དཔང་སྐོང་ཞེས་པའི་བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་དེ་ལེགས་སྦྱར་ནང་ལ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་
ཞིབ་འཇུག་མ་གནང་བ་བྱས་ནས་བོད་སྐད་ཀི་ཐ་སད་དེ་ག་རང་གི་དོན་དག་གཅིག་་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ལ་
སྒྱུར་བ་ཡིན་ན།    དེ་ཏག་ཏག་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པ་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ་མེད་བགོ་གེང་གནང་
དགོས་ཡག་གཅིག་རེད་བསམ་ཀི་འདུག  ། བྱས་ཙང་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ལེགས་
སྦྱར་གི་སྐད་ལ་བལྟ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་རེད་དྲན་གི་འདུག  །དཔེར་ན་ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་
པའི་མདོ་དང་།    དྲི་མ་མེད་པར་གགས་པས་ཞུས་པའི་མདོ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ 



 
ལ་ Questions by Nāgarāja ཟེར་ཡ་དེ།    དེ་བོད་སྐད་ལ་ཞུས་པ་ཟེར་བ་མ་གཏོགས་དྲི་བ་ཟེར་བ་འདི་
སྒྱུར་ཡོད་པ་མ་རེད།    སེམས་དཔའ ་རོ་རེས་བཀའ ་གནང་ཐུབ་ཀི་རེད།     པི་བྲྀཀྵ་དང་པ་རི་ཀྵན་
ག ིས་པོ་དེ་ལ་ཁད་པར་ཡོདདམ་མེད།    དྲི་མ་མེད་པར་གགས་པས་ཞུས་པའི་མདོ་དང་དྲི་མ་མེད་པར་
གགས་པས་དྲིས་པའི་མདོ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་དམ་མེད།    པ་རི་བྲྀཀྵ་ཟེར་བ་དེ་ཞུས་པ་རེད་དང་དྲིས་པ་
རེད།     པ་རི་བྲྀཀྵ་དེ་དྲིས་པ་ལ་སྒྱུར་ན་འགིག་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ།    འདི་ཞུས་པ་བྱས་ན་འགིག་ཀི་
ཡོད་པ་རེད།    ཡང་པ་རི་ཀྵན་ཟེར་མཁན་གཅིག་ཡོང་གི་འདུག    །མི་ལེན་དང་པྲ་ཡན་སེ་བྱས་དུས་
པ་ཡན་ཟེར་ཡག་དེ་པ་རི་ཀྵན་གི།    པསྨྱ་དེ་པ་རི་ཀྵན་རེད་པ།    བྱས་ཙང་པ་རི་ཀྵན་དང་པ་རི་བྲྀ་ཀྵན་
ག ིས་ལ་ཁད་པར་ཡོད་དམ་མེད།     བྱས་ཙང་  འདི་བཅས་འདི་ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་ཀི་ཐ་སད་ཀི་
འབྱུང་ཁུང་དེ་ལ་བལྟས་བྱས་དབྱིན་ཇི་ནང་ལ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ལས།    ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་ཀི་ཐ་སད་ཀི་
འབྱུང་ཁུང་ལ་མ་སོས་པར་བོད་སྐད་རང་གི་ཚིག་གང་ཡོད་པ་དེ་ཁ་ཐུག་སྒྱུར་བཞག་པ་ཡིན་ན་འཚམས་
རེ་འདི་ནོར་འཁྲུལ་ཡོང་གི་མེད་འགོ་བསམ་གི་འདུག  །ལྷག་པར་དུ་ཡང་རྒྱུད་དང་སགས་ཀི་རིགས་དེ་
བོད་སྐད་ནས་བསྒྱུར་དུས་སྐབས་ལ་བོད་ཡིག་དེ་ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་དང་མ་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་བོད་སྐད་
ལ་མ་དག་པ་ཞེ་དྲགས་ཡོད་ས་རེད།    མ་དག་པ་ཡོད་ས་རེད་བྱས་ནས་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་
བར་ཐུག ་པ་རེད་བྱས་ན།    ལོ་ཁ་ ེ ེས་ཅིག་གི་སོན་ལ་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརོད་ཀི་ཕག་དཔེ་ཅིག་དྷ་
རམ་ས་ལ་ནས་དཔར་རྒྱབ་པ་རེད།    དེའི་སྐབས་ལ་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརོད་ཀི་དཔེ་ཆ་ཡོངས་
གགས།    ད་ལྟ་སེ་དགེ་བཀའ ་འགྱུར་ནང་ལ་ཡོད་པའི་དཔེ་ཆ་ཁོ་རང་ཚོའི་བཏོན་པའི་སྐབས་ལ་ལེགས་
སྦྱར་དང་མི་མཐུན་པ་མང་པོ་ཅིག་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརོད་ནང་འདོན་བསད་ཀི་འདུག  །དགའ ་བཞིན་
དུ་ཟེར་ཡ་དང་བཀའ ་བཞིན་དུ་ཟེར་ཡ་ནོར་བསད་པ།     ན་བྱའི་སྒྲ་དང་དག་བོའ་ིདག་ནོར་བསད་པ་
སོགས།    ཕལ་ཆེར་ཐ་སད་ནོར་བསད་པ་བཅུ་བཞི་བཅོ་ལྔ་ཅིག་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརོད་རང་གི་ནང་
ལ་དོན་གི་འདུག  ། འགེལ་པ་ལ་བལྟས་པའམ།    མེད་ན་ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་རང་ལ་བལྟས་ན་མ་
གཏོགས་བོད་ཡིག་གི་ཐ་སད་རང་རང་ལ་བལྟས་ནས་སྒྱུར་བ་ཡིན་ན་ཧ་མ་གོ་བ་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག   ། 
སོད་འཇུག་གི་ནང་ལ།    ལྕགས་སྲེག་ས་གཞི་སུ་ཡིས་བྱས།    མོ་ཚོགས་དེ་དག་ཅི་ལས་བྱུང་།    ཟེར་
ཡ་དེ་ང་ཚོ་བོད་ཡིག་མང་ཆེ་བའི་ནང་ལ་མེ་བིས་ཡོད་པ་རེད།        མེ་ཚོགས་དེ་དག་ཅི་ལས་བྱུང་།  



 
ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་ལ་སྦྱར་ན་སི་ཏི་རི་རེད་འདུག་མོད།    མོ་ཚོགས་དེ་དག་ཅི་ལས་བྱུང་།    དམལ་
བའི་ལས་མཁན་གི་ནང་ལ་བསླུ་བིད་བྱེད་མཁན་གི་བུད་མེད་ཀི་ཚོགས་ེ ལ་མ་ལིའི་སོང་པོའ་ིསྐོར་གི་
བེད་པ་ཅིག་རེད།    དེ་འདྲའི་ཚིགས་ཆུང་ཆུང་ནོར་བསད་པ་འདི་དག་ཞུས་དག་བཏང་ས་ཡང་མེད་ན་
འགེལ་བེད་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཡོད་པ་རེད།    ཡང་མེད་ན་ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་ལ་བལྟ་བ་མ་བྱུང་པ་ཡིན་
ན་མགོ་རོགས་པོ་བྱེད་ས་རེད།    བྱས་ཙང་ད་ལྟ་ཕན་ཆད་ལ་ཁེད་རང་ཚོའི་ཕག་ལས་གནང་སངས་
བམ་སྒྲིགས་བཞག་པ་འདི་ཡག་པོ་བྱུང་བཞག་བསམ་གི་འདུག   །ད་དེ་ག་ནང་བཞིན་བྱེད་ནས་
ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཐ་སད་དེ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀི་གཅིག་འགྱུར་ཡོང་བའི་ཐབས་ེ ེས་གནང་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་བ་མ་ཟད།  བྱེ་བག་རོག་བརོད་ཆེ་ཆུང་ནང་བཞིན་གི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་ཡོད་
པའམ།     མེད་ན་ད་ལྟའི་བྱེ་བག་རོག་བརོད་ཀི་ཚིག་མཛོད་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ལ་ནུབ་ཕོགས་པའི་སྐད་
ཡིག་བསྣན་ནས་བཟོས་པ་ཡིན་ན་ཡང་རེད།    གང་ལྟར་དེ་འདྲ་ཅིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཚང་མས་ཐ་སད་དེ་
དག་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་གཅིག་འགྱུར་བྱས་ནས་སྒྱུར་བ་ཡིན་ན།    མ་འོངས་པ་ལ་ཀློག་མཁན་དང་།    
འགེལ་པ་རྒྱག་མཁན།     མས་ཞིབ་བྱེད་མཁན་ཚང་མ་ལ་སབས་བདེ་བ་ཡོང་གི་རེད་སམ།    རྣམ་པ་
ཚོར་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོད་ན་བསྐྱར་དུ་བཀའ་འདྲི་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ངས་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་
བྱེད།    ད་ལྟ་ངས་དུས་ཚོད་ཀི་དབང་གིས་འདིར་འཇུག་བསོམ་ཞུ་ཡི་ཡིན།    ད་རིང་འདིར་བཅར་ཐུབ་
པ་དགའ ་པོ་བྱུང་།    ང་ལ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་ཡག་ཡིན།།    །། 
  

 


