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ཁུངས།	ཀྲུང་གོའྱི་བོད་རྱིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་<<བོད་ཀྱི་ལག་ཤེས་ཀུན་འདུས་ཆེན་མོ་>>	ཞེས་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

རྫ་མའི་གསུར་ཁོག
མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་དང་ནོར་བུས་མཚན་པའི་དྲ་བ་དྲ་ཕྱེད།

༄༅།།བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དང་

རྒྱ་སྱེ་མྱེ་ཏོག།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གིས་བརྩམས། 

གསྱེར་པར་རམ་རི་མོ་བཀྲག་རི་ཅན་གི་པ་རུ།སོག་ཕོར།

ལིའི་སྦལ་དམ།
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༄༅།།ཉྱིན་གཅྱིག་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་སོབ་གྲྭར་འགོ་བཞྱིན་ཡོད།	 	 དེ་ཉྱིན་

ཞོགས་པར་ཉྱི་མ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཤར་ཡོད།	 ལམ་གྱི་

གཡས་གཡོན་ལ་མེ་ཏོག་མང་པོ་སྐེས་ཡོད།	

བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་གྱིས་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་ལ་སེམས་ཤོར་ཏེ།	

རྒྱ་སེ ་མེ ་ཏོག་ལགས།	

ཁེད་རང་དེ་འདྲའྱི་སྱིང་རེ་བ་ལ།

ལགས།	ཧེ་ཧེ་་་

ངས་ཁེད་རང་སོབ་དེབ་ནང་ལ་

མཐོང་མོང་ཡོད།	ཁེད་རང་དངོས་གནས་སྱིང་

རེ་པོ་དང་དྲྱི་མ་ཞྱིམ་པོ་འདུག

ང་ཡང་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་ནང་

བཞིན་སིང་རེ་པོ་ཡོད་ན་དགའ་བ་

ལ་ཨང་། 

ཐུགས་རེ་

ཆེ་གནང་།	

༄༅། །བོད་ཀི་བཟོ་རིག་པའི་ལག་རལ་གི་དཔྱེ་མཚོན་

མཐོང་བ་ཡིད་འཕོག །



  ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                   ཕི་ལོ། ༢༠༡༦2

ང་འཚོ་བའི་རིང་ལ་མཐོང་ས་མ་རྱེད།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྒྱུར་བཟྔོ་བྱས།

ཐེངས་ཤྱིག་སདྡཱམ་ཧུ་སཻན་ལ་དཀོན་མཆོག་མཇལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད།	

ཁོ་པས་དཀོན་མཆོག་ལ།	ཀེ་དཀོན་མཆོག		ང་ལ་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་

ཚུར་ག་དུས་རག་ས་རེད་དམ།	ཞེས་དྲྱིས་པར།	དཀོན་མཆོག་

གྱིས།	བུ།	དེ་ཁེད་རང་གྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་ལ་རག་ས་མ་

རེད།	ཅེས་ལན་འདེབས་གནང་།	གནས་ཚུལ་

དེ་གོ་བ་དང་ཁོ་བོ་ཕམ་ཐག་ཆོད་དེ་ངུ་ཡྱིན་ངུ་

ཡྱིན་ཕྱིན་པ་རེད།	

	 ཡང་པར་ཝེཛ་མུཤ་རརྥ་ལ་དཀོན་

མཆོག་མཇལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སེ།	ཀེ་དཀོན་

མཆོག		པཱ་ཀྱིསན་གྱིས་ཀཤྨྱིར་ས་ཁུལ་དེ་ངའྱི་མངའ་འོག་ཏུ་ག་དུས་བསྡུ་ཐུབ་ས་རེད།	

ཅེས་དྲྱིས་པར།	དཀོན་མཆོག་གྱིས།	བུ།	དེ་ཁེད་རང་གྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་ལ་ཡོང་ས་མ་

རེད།	ཅེས་ལན་གནང་མ་ཐག		མུཤ་རརྥ་ངུ་ཡྱིན་ངུ་ཡྱིན་ཕྱིན་པ་རེད།	

	 ཡང་སྐབས་ཤྱིག་ལཱ་ལཱུ་དཀོན་མཆོག་མཇལ་ཁར་ཕྱིན་ཏེ།	ཀེ་དཀོན་

མཆོག		ངས་བྱི་ཧཱར་མངའ་སེ་དེ་ཡར་རྒྱས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤྱིང་སྐྱིད་

པའྱི་མངའ་སེ་ཞྱིག་ཏུ་ག་དུས་མཐོང་ས་རེད།	ཅེས་

དྲྱིས་པར་དཀོན་མཆོག་ཤུམ་འགོ་བཙུགས།	ལཱ་

ལཱུ་ཅུང་ཡ་མཚན་སྐེས་ཏེ།	དཀོན་མཆོག		ཁེད་

ཉྱིད་ག་རེ་བྱས་ནས་ཤུམ་གྱི་ཡོད་དམ།	ཞེས་དྲྱིས་

པར།	དཀོན་མཆོག་གྱིས།	བུ།	དེ་ངའྱི་ཚེ་ཚད་ནང་

ལའང་མཐོང་ས་མ་རེད།	ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་།།

བསླབ་སྒྲུང་།

འདོན་ཐེངས་སོན་མའྱི་འཕོས་་་་

སྒྲུང་གཏམ་ཀུན་སྤོད་མྱེ་ལོང་།

ཆབ་མདྔོ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས། དྷ་ས།

དེ་འཕལ་གཞོན་ནུའྱི་སེམས་ཁམས་སུ་ཉྱིན་བྱེད་དབང་པོ་ཤར་བ་ཇྱི་བཞྱིན་ཕན་རླབས་

ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་འབེལ།	དེ་སོན་ལས་ངན་བྱས་རྱིགས་ལ་འགོད་གདུང་དྲག་པོ་དབང་

མེད་དུ་སྐེས་ཏེ།	ངོ་གནོང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས།	རྒན་པོའྱི་བསབ་བྱ་དེས་ལམ་རྒྱུས་མེད་པའྱི་མྱི་

ཞྱིག་ལམ་གྱི་བཞྱི་མདོར་གང་དུ་འགོ་དགོས་མྱིན་མགོ་ཐོམ་ནས་ལྷག་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་

སུ།	མྱི་སེམས་བཟང་ཞྱིག་གྱིས་ལམ་ཁ་བསན་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

བྱུང་།	ད་དུང་ཡང་རྒན་པོར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་ཀུན་སྤོད་ཇྱི་

ལྟར་འཁེར་དགོས་པའྱི་བསབ་བྱ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་།	རྒན་པོས་

ཡྱིན་དང་ཡྱིན།	གཞོན་ནུས་ཉན་འདོད་དང་སེམས་ལ་ཕན་ན།	ངས་ལོས་བཤད་ཅེས་བརོད་

དེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་དག་སྨྲས་སོ།	།

	 བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་ལ།	།གསོལ་བ་སྱིང་གྱི་དཀྱིལ་ནས་

འདེབས།	།གཞོན་ནུ་རྣ་བ་མ་གཡེང་བར།	།དར་ཅྱིག་དབང་པོ་ང་ལ་གསོན།	།འདྱི་ཕྱི་ཕན་

པའྱི་དམ་ཆོས་བསྒྲུབ།	།ལུས་བྱྱིན་དྲྱིན་ཅན་ཕ་མ་ལ།	།བཀའ་དྲྱིན་དྲྱིན་གཟོ་བསེན་བཀུར་

བྱ།	།ཡོན་ཏན་ཅན་རྣམས་མཆོག་ཏུ་བཀུར།	།རྒན་རབས་བྱས་མོང་ཅན་རྣམས་ལ།	།སྱི་ཞུ་

གུས་བཀུར་ཡང་ཡང་བྱ།	།ཉེ་དུ་མཛའ་བཤེས་གོགས་པོ་ལ།	།ཡྱིད་གཞུང་བཟང་ཞྱིང་ཕྱི་

ཐག་རྱིང་།	།ཡུལ་མྱི་ཁྱིམ་མཚེས་ཕན་ཚུན་ལ།	།ཕན་པའྱི་བྱ་བ་ལས་དོན་བསྒྲུབ།	།གཞན་

ཟེར་རེས་སུ་མྱི་བགང་བ།	།རག་ཏུ་རང་ཚུགས་བརན་པོར་གཟུང་།	།ཡ་རབས་རེས་སུ་རག་

ཏུ་བགང་།	།ནོར་དང་ལོངས་སྤོད་ཚོད་འཛིན་ཅྱིང་།	།ལོག་པའྱི་འཚོ་བ་མྱི་སྒྲུབ་པ།	།སོན་

བྱས་དྲྱིན་ཅན་རད་གཅོད་ནས།	།བཀའ་དྲྱིན་དྲན་གསོ་བྱེད་པ་དང་།	།བུ་ལོན་དུས་སུ་འཇལ་

བ་དང་།	།འཚོ་ཐབས་གཡོ་སྒྱུ་མྱི་བྱེད་པ།	།ཀུན་སོམས་བྱེད་ཅྱིང་དཔལ་ཡོན་ལ།	།ཕག་དོག་

མེད་ཅྱིང་ཀུན་ཕན་བསྒྲུབ།	།གཡོ་སྒྱུ་ཅན་དང་གོགས་ངན་གྱིས།	།ངག་ལ་ཉན་པ་མྱི་བྱེད་

པ།	།ངག་འཇམ་སྨྲ་ཞྱིང་མཐུན་པར་བྱེད།	།ཕན་མེད་ངག་ཀལ་མྱི་བྱེད་པར།	།བྱ་བ་གང་ལ་

འཇུག་པ་ན།	།བོ་ཁོག་ཆེ་ཞྱིང་ཁོག་རྒྱ་ཡངས།	།སྤྱི་དོན་བསྒྲུབ་པར་ལྷག་བསམ་ཆེ།	།ཡུལ་

གྱི་ཁྱིམས་དང་མྱི་འགལ་བ།	།བྱ་སྤོད་ཀུན་དང་མཐུན་པར་བྱ།	།ལོག་རྔན་རུལ་སུངས་མྱི་

བྱེད་པར།	།རྱིགས་རུས་ཆོས་ལུགས་ལུང་ཚན་སོགས།	།དབྱེ་འབྱེད་མེད་ཅྱིང་གཅྱིག་ཏུ་

འཛིན།	།དབང་པོ་སྐོན་ཅན་ཉམ་ཐག་ལ།	།བྱམས་དང་བརེ་བས་རྱིང་དུ་སྐོང་།	།བོད་ཀྱི་

སོད་བཅུད་ཆགས་འཇྱིག་སྐབས།	།རང་མགོ་གང་ཐོན་མྱི་བྱེད་པར།	།རང་རེའྱི་སོལ་རྒྱུན་

ཁད་ནོར་རྣམས།	།གཞན་ཕན་བྱམས་བརེའྱི་བསབ་བྱ་རྣམས།	།བསབ་པར་བྱ་ཞྱིང་གཞན་

ལ་སེལ།	།ལྷག་བསམ་རྣམ་དཔོད་ཟུང་འབེལ་གྱིས།	།བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཆེད་

དུ།	།རང་རྱིགས་ཚང་མ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིལ།	།འཇྱིག་རེན་སྤྱི་ཡོངས་དོན་ཆེན་ལ།	།ཀུན་ཁབ་

སེམས་ཁུར་རྒྱ་ཆེར་སེལ།	།དེ་དོན་གཞོན་ནུ་ཐུགས་ལ་ཞོག		།ཅེས་ཟེར་བ་དང་།	

	 གཞོན་ནུས་རྒན་འཁོགས་འདྱི་བསམ་རྒྱ་ཆེ་ཞྱིང་།	ཡྱིད་གཞུང་བ་དང་།	སྨྲ་སོ་

དག་ཅྱིང་ནང་དོན་ཟབ་པ་སོགས་ལ་བལྟས་ཚེ།	མྱི་ཚེའྱི་ནང་དུ་དོན་ཆེན་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་

བའྱི་རྒན་པོ་ཉམས་མོང་ཅན་ཞྱིག་རེད་འདུག་བསམས་པ་དང་འབེལ།	ད་དུང་རྒན་པོར་སྐད་

ཆ་ཁ་ཤས་འདྲྱི་དགོས་སམ་སེ།	རྒན་པོའྱི་འཁྱིས་སུ་བསད་སྐོར་ཞྱིག་བྱས་ནས།	རྒན་པོ་

ཁོད་ནྱི་དངོས་གནས་ཉམས་མོང་དུ་མ་བསགས་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་རེད་འདུག་ན།	དེང་སྐབས་ང་

ཚོའྱི་འཚོ་སོད་བྱེད་སའྱི་རང་བྱུང་ཁམས་འདྱིར་ཕྱི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་ཚད་མེད་ཕྱིན་ནའང་།

རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གནོད་སྐོན་ཕོག་གྱི་ཡོད་པ་དེང་རབས་ཅན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་སེམས་

འཚབ་དང་བཅས་ཏེ་སྨྲ་ཡྱི་ཡོད་ན།	རང་བྱུང་ཁམས་ལ་འབག་བཙོག་མྱི་ཆགས་པའྱི་སྐོར་

ལ་ལམ་སོན་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པས།	རྒན་པོས་གཞོན་ནུ་ཁོད་ཀྱིས་ཉན་

འདོད་ཡོད་ན་ངས་བཤད་ཆོག	དེང་སྐབས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་འབག་བཙོག་ཆེ་བའྱི་རྐེན་

གྱིས་ཡུལ་ལ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མྱི་འབབ་པ་དང་།	སོན་ཐོག་ཡག་པོ་མྱི་སྱིན་པ།	ཐོག་སེར་

བལ་གསུམ་གྱི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ།	ཁ་ལག་ལ་བོ་བ་མེད་པ།	འབྱུང་ཁམས་འཁྲུགས་ནས་ས་ཡོམ་

དང་ཆུ་ལོག་རྒྱག་སེ་སྐེ་འགོ་དུ་མ་ཞྱིག་དུས་མྱིན་འདས་གོངས་སུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད།	ང་ཚོའྱི་

ཁོར་ཡུག་ལ་འབག་བཙོག་བཟོ་བ་ནྱི་སོ་སོའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་འབག་བཙོག་བཟོ་བ་དང་གཅྱིག་

མཚུངས་རེད།	དེང་སྐབས་ཁོམ་ལ་ཕྱིན་ནས་ཉོ་ཆ་ཞྱིག་རྒྱོབས་དང་།	འགྱིག་ཤོག་བླུག་སོད་

ནང་བླུག་གྱི་ཡོད།	དེ་དག་མྱི་ཚོས་གང་བྱུང་དུ་གཡུག་པ་དང་།	ཕྲུ་གུས་རྔན་པ་བཟས་ཚར་

བའྱི་པགས་པ་གང་བྱུང་གཡུག་པ་སོགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁམས་འབག་བཙོག་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད།	

དེ་ལས་ཉེན་འཚབ་ཆེ་བ་ནྱི་བཟོ་གྲྭའྱི་རྫས་ངན་བཙོག་ཆུ་རྒྱུག་ཆུའྱི་ནང་གཏོང་བ་དང་།	བཟོ་

གྲྭའྱི་དུ་རླངས་བཅས་རེད།	ད་ནྱི་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཡྱིད་གཟབ་བྱེད་པའྱི་དུས་ལ་སེབས་ཡོད།	

དེར་བརེན་འབྱུང་ཁམས་འབག་བཙོག་མྱི་ཐེབས་པའྱི་སྐོར་ལ་བཤད་ཆོག་པས།	ཁོད་ཀྱིས་

ཉོན་ཨང་ཞེས་ཟེར་ནས་ཐུགས་ཉམས་སུ་ཕབ་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་ལྟར་ཟེར་རོ།	།

	 ལེགས་པར་ཉོན་དང་གཞོན་ནུ་ཁོད།	 །འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འབྱུང་ཁམས་འདྱི།	 །

རང་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན།	 །བཙོག་གཅྱིན་གང་སར་མྱི་གཏོང་ལ།	།དེ་བཞྱིན་ཁ་

ལུད་ས་ལུད་དང་།	 །སྐྲ་དང་སེན་མོ་ཟས་ཀྱི་སྱིགས།	།དུག་རྫས་གད་སྱིགས་ལ་སོགས་

པ།	 །གང་སར་མྱི་འདོར་གད་སོད་བླུགས།	།མཚོ་དང་གཙང་ཆུ་ཁོན་ཆུ་རྣམས།	།འབག་

བཙོག་གཏན་ནས་བྱེད་མྱི་ཉན།	 །སྐབས་གཅྱིག་ལོ་ཏོག་རྒྱས་པའྱི་ཆེད།	 །ཞྱིང་ཁར་རྫས་

ལུད་མྱི་འདེབས་པ།	 །སོན་ཐོག་སོ་ཚལ་ཤྱིང་འབས་ལ།	 །འབུ་དུག་སན་ས་མྱི་གཏོང་བ།	 །

བཟོ་གྲྭའྱི་བཙོག་ཆུ་ཆུ་སྱིགས་རྱིགས།	།གཙང་པོའྱི་ནང་དུ་གཏོང་མྱི་ཉན།	 །རླུང་ཁམས་

གནོད་པའྱི་དུ་རླུངས་རྱིགས།	།བར་སང་ཁམས་ལ་མྱི་གཏོང་བ།	 །འགྱིག་རྫས་གད་སྱིགས་

མེར་བསེགས་ན།	།འབྱུང་བའྱི་ཁམས་ལ་གནོད་པ་ཡྱིན།	 །གཞོན་ནུ་ཁོད་ཀྱི་ཡྱིད་ལ་

ཟུངས།	།དེང་སྐབས་མྱི་རྣམས་དཔལ་འབྱོར་ཆེད།	 །འབྱུང་ཁམས་གནོད་པའྱི་རྫས་ངན་

རྱིགས།	།བེད་སྤོད་ཆེ་བའྱི་འབྱུང་ཁམས་ལ།	།གནོད་ཚབས་ཆེན་པོར་འགྱུར་བཞྱིན་ཡོད།།

ཀུན་གྱིས་ཡྱིད་གཟབ་བྱེད་དགོས་སོ།	།ཞེས་བརོད་པ་དང་།

	 གཞོན་ནུ་དེས་དངོས་གནས་རེད་འདུག་སམ་པ་དང་།	དེང་སྐབས་ཉྱིན་རེར་

བཟོ་གྲྭ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་།	དེ་དག་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐོན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་

མེད་རོག་ཞྱིབ་མེད་པར།	བཟོ་གྲྭའྱི་འབག་བཙོག་དེ་དག་གང་བྱུང་བཏང་བའྱི་རྐེན་གྱིས་མྱི་

མ་ཟད།	གཙང་ཆུའྱི་ནང་དུ་རང་དབང་ཞྱི་བདེའྱི་ངང་འཚོ་སོད་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་དུད་འགོ་འབུ་

སྱིན་དུ་མ་ཞྱིག་དུས་མྱིན་འཆྱི་རྐེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པས།	རྒན་པོའྱི་བསབ་བྱ་དེའྱི་སེམས་ལ་

ཕན་པོ་བྱུང་།	དེར་བརེན་ད་དུང་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་སྲུང་སྐོབ་སྐོར་ལ་ལམ་སོན་ཞྱིག་གནང་

རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་དང་།	རྒན་པོས་ང་ལ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་སྲུང་སྐོབ་བྱེད་སངས་སྐོར་ལ་

དམྱིགས་བསལ་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མེད་ཀང་།	སེམས་ནང་གང་ཤར་བ་རྣམས་གེང་གྱི་ཡྱིན་

ལ།	གཞོན་ནུ་ཁོད་ཀྱིས་ལེགས་པར་ཉོན་ཨང་ཞེས་གསུངས་ཏེ།

	 འགོ་བ་མྱི་རྣམས་འཚོ་དགོས་ན།	།ཞྱིང་ས་འཕེལ་རྒྱས་མ་བསྐྲུན་པར།	།ཞྱིང་

ས་གོང་སེར་བསྒྱུར་བ་ནྱི།	།གནོད་འཚབ་ཅན་གྱི་ལས་ཡྱིན་པས།	།ལས་གཞྱི་དེ་དག་སོན་

འགོག་བྱ།	།ནགས་ཚལ་བཟོ་གྲྭར་བསྒྱུར་བ་དང་།	།ནགས་ཚལ་གཅོད་འབེག་བྱེད་པ་དང་།	།

ཤྱིང་ནགས་མེ་ལ་སེག་པ་སོགས།	།ཁོར་ཡུག་གནོད་པའྱི་ལས་ཡྱིན་པས།	།དེ་དག་སོན་

འགོག་བྱེད་དགོས་སོ།	།རང་བྱུང་གཏེར་ཁ་སོག་འདོན་དང་།	།ཆུ་བོའྱི་འབྱུང་ཁུངས་གངས་

རྱི་ལ།	།གངས་རེད་རེད་འཇོའྱི་ཁོམ་རར་བསྒྱུར།	།དེ་དག་གཏན་འགོག་བྱེད་དགོས་སོ།	།

ཁོར་ཡུག་གནོད་པའྱི་ཐོན་རྫས་རྱིགས།	།དེ་དག་འགོག་ཐབས་ལས་འགུལ་སེལ།	།ཁོར་ཡུག་

གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་མཁན་དང་།	།འཛམ་གྱིང་དམག་འཁྲུག་སོང་མཁན་བཅས།	།འཛམ་

གྱིང་ཕུང་པའྱི་དག་གཏེ་ཡྱིན།	།དེ་དག་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་ན།	།མྱི་རབས་གསར་པའྱི་ན་

གཞོན་རྣམས།	།འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེ་ཡོང་བ་ལ།	།ཀུན་གྱིས་ཡ་རབས་བྱེད་དགོས་སོ།	།དེ་

དག་གཞོན་ནུའྱི་ཡྱིད་ལ་ཟུངས།	།ཞེས་ལབ་པ་དང་།

སྒྱུ་མ་མཁན།	ང་ལ་སྒོན་མེ་དེ་རག་སོང་།	ཞེས་ཨ་ལཱ་དྱིན་གྱིས་སྐད་

བརྒྱབས་པ་དང་།	སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས།	སྒོན་མེ་དེ་ང་ལ་ལམ་སང་སྤོད་

དང་།	ཞེས་བཀའ་བཏང་བ་རེད།	ཨ་ལཱ་དྱིན་གྱིས།	ངའྱི་འབའ་ཁུག་ཚང་

མ་རྱིན་ཆེན་དངོས་པོས་བཀང་ཡོད་པས།	ལྱིད་ཁོག་ཆེ་དྲགས་ནས་

འགུལ་སྐོད་རྒྱག་ཁག་པོ་འདུག་ན།	ང་བག་ཕུག་ནས་འདོན་རོགས་

གནོངས་དང་།	ཞེས་སྐད་བརྒྱབས།	འོན་ཀང་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་ཁོའྱི་

སྐད་ཆ་ལ་དོ་སང་མ་སྤད།	ཁོ་ལ་དགོས་རྒྱུ་ནྱི་སྒོན་མེ་དེ་ཡྱིན་པ་རེད།	

	 སྒྱུ་མ་མཁན་དེས།	དང་པོ་ང་ལ་སྒོན་མེ་དེ་སྤོད་དང་།	དེ་

ནས་ངས་ཁེད་རང་འདོན་རྒྱུའྱི་རོགས་པ་བྱ་ཆོག		ཅེས་དགོས་འདུན་

བཏོན་ཡང་།	ཨ་ལཱ་དྱིན་གྱིས་དེར་ཁས་ལེན་མ་བྱས་པ་རེད།	

དེ་ནས་སྒྱུ་མ་མཁན་ཁོང་ཁོ་དྲག་པོ་ཟ་སེ།	ཁོས་རོ་ཞྱིག་ལ་སོས་ཆུའྱི་

དྲྱི་ཞྱིམ་གཏོར་ཏེ།	སྒྱུ་མའྱི་སགས་དྲག་པོ་བཏབ།	དེ་མ་ཐག་རོ་དེ་ས་

ནས་ལངས་ཏེ་བག་ཕུག་གྱི་སོ་བཀག

ཨ་ལཱ་དྱིན་གྱིས་བེལ་འཚུབ་འཚུབ་ངང་འབའ་ཁུག་ནང་གྱི་རྱིན་ཆེན་དངོས་

པོ་རྣམས་བཏོན་ཏེ།	བག་ཕུག་ནས་ཐར་བའྱི་ལམ་ག་འབྲུ་རྒྱུའྱི་འབད་

བརོན་བྱས་ཀང་གཏེར་ཁ་ཡོད་ས་དེ་གཏྱིང་ཞེ་དྲག་རྱིང་པོ་ཡོད་སབས།	

མཐར་ཨ་ལཱ་དྱིན་ཡྱི་ཐང་ཆད་དེ་རང་གྱི་ལག་གཉྱིས་འཕུར་འཕུར་བཏང་

ནས་བསད།	དེ་ལྟར་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་གཡོགས་པའྱི་

སྒྱུ་མའྱི་ཚིགས་ཁེབས་དེ་ལའང་འཕུར་འཕུར་བཏང་བ་རེད།	

	 དེ་ནས་གོ་བུར་ཐོག་རྒྱག་ལ་སོར་གདུབ་དེ་ནས་ཇྨྱི་ནྱི་

(genie)ཐོན་ནས་ཁོའྱི་མདུན་དུ་ལངས་ཏེ།	ང་ཚིགས་ཁེབས་ཀྱི་ཇྨྱི་

ནྱི་༼ཨ་རཱབ་དང་།	སག་གཟྱིག་གྱི་གནའ་སྒྲུང་ཁོད་དུ་སྒྱུ་མའྱི་ཐོག་ནས་མཐོང་ཡལ་གང་རུང་

བྱེད་པའྱི་ཇྨྱི་ནྱི་ཞེས་པའྱི་རྣམ་ཤེས་ཤྱིག་སེ།	དེས་མྱི་སུའྱི་བཏང་འཛིན་འོག་ཏུ་ཡོད་པ་དེའྱི་

བཀའ་ལ་ཉན་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བཤད།༽ཡྱིན།	སྦྱིན་བདག་ལགས།	བཀའ་

གང་ཡོད་གནང་དང་།	ངས་བཀའ་གསུང་ཅྱི་སྒྲུབ་ཞུ་ཆོག	ཅེས་སྨྲས།	

	 ཨ་ལཱ་དྱིན་གྱིས་ལམ་སང་།	ང་ཨ་མའྱི་ར་ལ་ཁྱིམ་དུ་སེབས་

རོགས་བྱས་ན་བསམ་གྱི་འདུག		ཅེས་ལབ་པ་དང་།	ཁེད་ཀྱི་བཀའ་ལྟར་

བསྒྲུབ་ཆོག་པ་ཞུ།		ཞེས་ཇྨྱི་ནྱི་ཡྱིས་ལན་བཏབ་སེ།	དེ་མ་ཐག་ཨ་ལཱ་

དྱིན་རང་ཁྱིམ་དུ་བསྐལ་པ་རེད། ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

མཚར་གཏམ་
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །ཨ་ལཱ་དིན་དང་སྒྱུ་མའི་སྒོན་མྱེ། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕི་ལོ། ༢༠༡༦3

ཨཀ་བར་དང་བིར་བལ།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གིས་བསྒྱུར།

༡༡༽བྱམས་སྱེམས་དང་སྤང་གྲུང་དོད་པའི་བིར་བལ།

སྐབས་དུ་མར་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱི་བྱ་སྤོད་མང་པོ་ཞྱིག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སེམས་

ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་དང་ཁོང་ཁོས་རྐེན་བྱས་ཏེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དེ་

དུས་ཁོང་གྱི་རྣམ་དཔོད་དེ་བེད་མེད་དུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད།	

	 དེ་འདྲ་བའྱི་གཉན་འཕང་གྱི་དུས་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཁོང་གྱི་འཁོར་

གཡོག་ཅྱིག་གྱིས་ནོར་འཁྲུལ་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་བྱས་པ་རྒྱལ་པོས་མཁེན་པ་རེད།	འོན་

ཀང་ནོར་འཁྲུལ་ཆུང་ངུ་དེ་རེས་སུ་ཚབས་ཆེན་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར།	 རྒྱལ་པོས་འཁོར་

གཡོག་དེར་སོག་ཐོག་གྱི་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུའྱི་བཀའ་ཕབ།	 སྐབས་དེར་ཟུར་དུ་

ལངས་བསད་པའྱི་བོན་ཆེན་བྱིར་བལ་ཞེད་སང་དང་དངངས་སྐྲག་གྱིས་འདར་

སྱིག་རྒྱག་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་དེར་སྱིང་རེ་དྲག་པོ་སྐེས་པ་རེད།	

	 བྱིར་བལ་གྱིས་མྱི་དེའྱི་དོན་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཐབས་བྱེད་པའྱི་ཚེ།	

རྒྱལ་པོས་ཁོང་གྱི་བཀའ་མོལ་གྱི་བར་མཚམས་བཅད་དེ།	 “བྱིར་བལ།	 མྱི་དེའྱི་

དོན་དུ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཐབས་མ་བྱེད།	 ཁེད་ཀྱིས་ངའྱི་ཨ་མཆོག་ལ་མྱི་འཐད་པ་

ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་རེད།	 འོན་ཀང་ངས་དེའྱི་ལོག་ཕོགས་དེ་རང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྲན་

གསོལ་ལ།”	ཅེས་ཁོང་ལ་ཁ་རྡུང་བཏང་བ་ན།	དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱིར་བལ་གྱིས།	“རྒྱལ་

པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	མྱི་དེར་སོག་ཐོག་གྱི་ཉེས་ཆད་དེ་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་རེད།	ཁེད་

ཀྱིས་དེ་ལྟར་ཉེས་ཆད་གཅོད་རོགས།”	ཞེས་ཞུས་པ་རེད།	

	 དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོས་རང་གྱིས་གསུངས་པའྱི་ཚིག་གྱི་དྲ་བར་ཚུད་པས།	

དེ་བཞྱིན་ལག་བསར་མྱི་བྱེད་ཀ་མེད་ཐུག་སེ།	མྱི་དེ་ཉེས་ཆད་དེ་ནས་གོད་བཀོལ་

བཏང་བ་རེད།	གང་ལྟར་ཡང་རྒྱལ་པོའྱི་ཞེ་གཏྱིང་ནས་བྱིར་བལ་གྱིས་མྱི་ཉེས་མེད་

ཅྱིག་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུ་དེ་ནས་བསྐབས་པ་དེར་དགའ་པོ་བྱུང་བ་རེད།།	།།

༡༢༽ གསྱེར་འགྱུར་གི་རོ།

ཐེངས་གཅྱིག་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱི་ཁྱིམས་རའྱི་ནང་ཁོང་གྱི་སྐུ་བཅར་བ་ཞྱིག་

གྱིས།	 “ང་ཚོས་ལྷ་སྒྲུང་ནང་གསེར་ལ་འགྱུར་བའྱི་རོའྱི་སྐོར་ཐོས་མོང་ཡོད་པ་

རེད།	 དེ་ལ་གསེར་འགྱུར་གྱི་རོ་ཞེས་ཟེར།	 དངོས་པོ་གང་ཞྱིག་རོ་དེར་རེག་ཙམ་

གྱིས་དངོས་པོ་དེ་ཉྱིད་གསེར་དུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད།	 འོན་ཀང་དེ་འདྲ་བའྱི་རོ་ཞྱིག་ད་

བར་དུ་སུ་ལའང་ཐོབ་མོང་མེད།”	ཅེས་རྒྱལ་པོར་སན་སེང་ཞུས་པ་རེད།	སྐབས་

དེར་རྒྱལ་པོས།	 “འོན་ཀང་ང་ལ་གསེར་འགྱུར་གྱི་རོ་ཞྱིག་ཡོད།”	 ཅེས་ལན་

འདེབས་གནང་།	

	 རྒྱལ་པོས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དང་ཁྱིམས་རའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་སྐུ་

བཅར་བ་རྣམས་དེ་ལ་ལྟ་འདོད་ཆེན་པོ་སྐེས་ཏེ།	 ཁོ་ཚོས་རོ་དེ་བསན་གནང་

ཡོང་བའྱི་སྐབས་འཇུག་ཞུས་པར།	 རྒྱལ་པོས་འཛུམ་ཞྱིག་བསན་པ་དང་སྦྲགས།	

བྱིར་བལ་གྱི་ཕོགས་སུ་ལག་བར་བྱས་ཏེ་གསུངས་པར།	“ང་ལ་ཡོད་པའྱི་གསེར་

འགྱུར་གྱི་རོ་དེ་བོན་ཆེན་བྱིར་བལ་རེད།	མྱི་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཁོང་དང་ཐུག་པ་ཡྱིན་ན་

མྱི་དེར་གསེར་གྱི་ཁད་ཆོས་ལན་པ་མ་ཟད།	སུ་ཞྱིག་ཁོང་དང་འབེལ་འདྲྱིས་བྱེད་

པ་ཡྱིན་ན།	མྱི་དེ་བོ་ཁ་དྲང་ཞྱིང་།	སྤང་གྲུང་དོད་ལ།	དེ་བཞྱིན་རང་ཚུགས་བརན་

པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད།	དེ་འདྲ་མ་རེད་དམ།	གསུངས་དང་།”	ཞེས་དྲྱིས་

པར།	“ལགས་རེད།	ཁེད་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ་བདེན་ནོ།	།”	ཞེས་ཞེ་གཏྱིང་ནས་

བྱིར་བལ་ལ་ཕག་དོག་དང་འགན་སེམས་བཅངས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྐུ་བཅར་

བ་དེས་དེ་ལྟར་ལན་འདེབས་ཞུས་སོ།།	།།	

ཆེད་དུ་བརྔོད་པའི་ཚོམས། 

༄༅།	།ཆེད་དུ་བརོད་པའྱི་ཚོམས་ཞེས་པ་ནྱི།	བདག་ཅག་གྱི་སོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱིས་ཐོར་བུར་གསུངས་པའྱི་བཀའ་རྣམས་དག་བཅོམ་པ་

ཆོས་སྐོབ་ཀྱིས་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པའྱི་མདོ་ཞྱིག་ཡྱིན།	མདོ་འདྱི་ཉྱིད་མདོ་མང་གྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་ཐེག་དམན་གྱི་མདོ་མང་ཁོངས་སུ་གེགས་བམ་ས་

པར་བཞུགས་ཡོད།

	 ཆེད་དུ་བརོད་པའྱི་ཚོམས་ལ་བམ་པོ་བཞྱི་དང་ཚོམས་སམ་ལེའུ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ཡོད།	 	དེ་དག་མདོ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཚོམས་བཅུ་རེའྱི་མཚམས་སུ་སོམ་

ཚིག་བཀོད་པ་ལྟར།	མྱི་རག་འདོད་དང་སེད་པ་དང་།	 །བག་ཡོད་དེ་བཞྱིན་དགའ་བ་དང་།	 །ཚུལ་ཁྱིམས་ལེགས་སྤོད་(སྤད་)ཚིག་དག་དང་།	 །ལས་དང་དད་པ་

དེ་དག་བཅུ།	།དགེ་སྦོང་ལམ་དང་བཀུར་སྱི་དང་།	།འཁུ་དང་ལྔ་པ་དྲན་པ་སེ།	།སྱིལ་བུ་ཆུ་དང་མེ་ཏོག་དང་།	།ར་དང་ཁོ་བ་བཅུ་པའོ།	།དེ་བཞྱིན་གཤེགས་དང་

ཐོས་དང་བདག	།བསྒེ་དང་མཛའ་བཤེས་ལྔ་པ་འོ།	 །མ་ངན་འདས་དང་མཐོང་བ་དང་།	 །སྱིག་དང་ཕྲུགས་དང་བདེ་བ་དང་།	 །སེམས་དང་དགེ་སོང་ཚོམས་དག་

དང་།	།བམ་ཟེ་ཡང་ནྱི་ཐ་མ་ཡྱིན།	།ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།	༡)མྱི་རག་པའྱི་ཚོམས་དང་།	༢)འདོད་པའྱི་ཚོམས།	༣)སེད་པའྱི་ཚོམས།	༤)བག་ཡོད་པའྱི་ཚོམས།	

༥)སྡུག་པའྱི་ཚོམས།	༦)ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚོམས།	༧)ལེགས་པར་སྤད་པའྱི་ཚོམས།	 ༨)ཚིག་གྱི་ཚོམས།	༩)ལས་ཀྱི་ཚོམས།	༡༠)དད་པའྱི་ཚོམས།	༡༡)དགེ་

སྦོང་གྱི་ཚོམས།	༡༢)ལམ་གྱི་ཚོམས།	༡༣)བཀུར་སྱིའྱི་ཚོམས།	༡༤)འཁུ་བའྱི་ཚོམས།	༡༥)དྲན་པའྱི་ཚོམས།	༡༦)སྱིལ་བུའྱི་ཚོམས།	༡༧)ཆུའྱི་ཚོམས།	༡༨)

མེ་ཏོག་གྱི་ཚོམས།	༡༩)ར་ཡྱི་ཚོམས།	༢༠)ཁོ་བའྱི་ཚོམས།	༢༡)དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཚོམས།	༢༢)ཐོས་པའྱི་ཚོམས།	༢༣)བདག་གྱི་ཚོམས།	༢༤)བསྒེ་བའྱི་

ཚོམས།	༢༥)མཛའ་བཤེས་ཀྱི་ཚོམས།	༢༦)མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཚོམས།	༢༧)མཐོང་བའྱི་ཚོམས།	༢༨)སྱིག་པའྱི་ཚོམས།	༢༩)ཕྲུགས་ཀྱི་ཚོམས།	༣༠)བདེ་

བའྱི་ཚོམས།	༣༡)སེམས་ཀྱི་ཚོམས།	༣༢)དགེ་སོང་གྱི་ཚོམས།	༣༣)བམ་ཟེའྱི་ཚོམས་བཅས་ཡྱིན།

	 མདོ་འདྱི་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བྱིདྱཱ་པྲ་བྷ་ཀ་ར་(སེ་དགེའྱི་བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་ཏུ་བྱིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་ཞེས་ཅུང་མྱི་འདྲ་བ་གསལ་བ་ས་ཕྱི་གོ་ལོག་པ་སེམས།)དང་།	ལོ་ཙ་བ་བནེ་

རྱིན་ཆེན་མཆོག་གྱིས་བསྒྱུར་ཅྱིང་།	 ལོ་ཙ་བ་བནེ་དཔལ་བརེགས་ཀྱིས་ཞུ་དག་གནང་སེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།	 ཆོས་ཚན་འདྱི་ཉྱིད་བཀའ་དང་བསན་བཅོས་

གཉྱིས་ལས་བཀའྱི་ཁོངས་སུ་བཞུགས་ཀང་།	མདོ་སེ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསན་བཅོས་སུ་འདོད་པར་བཤད།	 ་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །གསྱེར་གི་སིང་། །

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁོད་ཀི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤོད།  
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

གསེར་གྱི་སྱིང་གྱིས་རང་གྱི་ཡོད་ཚད་སྦྱིན་པ་གཏོང་བཞྱིན་པ་ཡུལ་

དེའྱི་ཚོང་པ་ཞྱིག་གྱིས་མཐོང་སྐབས།	མྱི་སྨོན་པ་ཁོད།	དངུལ་རྣམས་

རང་གྱི་ནང་མྱི་ལ་མ་སྦྱིན་པ་ཅྱི་བྱེད།	ཅེས་དྲྱིས་པ་ན།	ཁོས་འཛུམ་ཞྱིག་

བསན་ནས།	དབུལ་པོ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ངའྱི་ནང་མྱི་སྤུན་མཆེད་ཡྱིན།	སུ་

ཞྱིག་གྱིས་ཀང་ང་ཚོ་སྤུན་མཆེད་མ་རེད་ཅེས་བརོད་མྱི་ཐུབ།	ཅེས་དང་།

ཡང་ཁོས།	ཕ་གྱིའྱི་རྒན་མོ་དབུལ་པོ་དེའང་སྐེ་བ་སོན་མར་ངའྱི་ཕ་

མའམ།	བུ་ཕྲུག་མ་བྱས་པ་མེད།	ཅེས་རོད་བཞྱིན་པའྱི་ཚེ།	སྤྱིན་པའྱི་

གསེབ་ནས་གསེར་གྱི་སྱིང་གཅྱིག་པུས་ཐོས་ནུས་པའྱི་སྐད་གཅྱིག་

བྱུང་སེ།	གེན་ལྐུགས་ཁེད།	རང་ཉྱིད་ལ་དངུལ་མེད་པར་གཞན་ལ་

སྦྱིན་པ་གཏོང་རྒྱུ་མཚམས་ཞོག

ཁེད་ཉྱིད་རེས་སུ་ཕྱུག་པོ་ཆགས་ན་སྦྱིན་པ་གཏང་ཆོག་གྱི་རེད།	ད་ལྟ་

གཞན་ལ་སྦྱིན་པ་མ་གཏང་ནའང་ཆོག	ཅེས་པའྱི་སྐད་དེ་གག་པ་ན།	

གསེར་གྱི་སྱིང་གྱིས།	ང་རང་ཕྱུག་པོ་ཆགས་ཆགས་བར་སྒུག་ནས་

བསད་ན་ག་ལ་འགྱིག	ངའྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་གངས་

ལས་འདས་པ་ཡོད།	ཁོ་ཚོར་ད་ལྟ་རོགས་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།	ཅེས་དང་།

ཁོས་མུ་མཐུད་ནས།	ང་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆོད་སེམས་བརན་པོ་

ཡོད།	ངས་མྱི་མང་པོར་རོགས་པ་བྱེད་སྐབས་ང་རང་ཡང་སེམས་པ་

སྐྱིད་པོ་འདུག	ཅེས་ལན་བཏབ་མ་ཐག		སྤྱིན་པའྱི་གསེབ་ནས་ལྷ་དབང་

ཕྱུག་དངོས་སུ་ཐོན་ནས།	ཁེད་ཀྱི་སྦྱིན་པ་གཏོང་བའྱི་ཆོད་སེམས་དེར་

ང་རང་ཡྱིད་འཕོག་སོང་།	ཁེད་ཀྱིས་གཞན་ལ་ཉེ་རྱིང་མེད་པར་སྦྱིན་པ་

གཏོང་བར་ཤྱིན་ཏུ་དགའ་པོ་བྱུང་།	ཞེས་གསུངས་ཏེ། ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

དྔོན་བརྒྱུད་དགའ་ཚལ་གིང་བཙུན་དགྔོན་གི་ཚོཌ་ཆུང་དང་པྔོ།



སྤྲུ་དཀར།

འདྱི་ནྱི་ལོ་རེ་བཞྱིན་སྐེ་བའྱི་སོ་སན་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་སེ།	 ར་བ་

སོམ་ལ་རྱིང་བའྱི་སད་ཆར་རྩྭ་ཕན་ཁ་ཤས་གེས་ཤྱིང་།	 སོང་པོ་ལང་སྐ་

ཁོང་སོང་འདྲོང་ལ།	 ཚིགས་པ་ཆེ་བ་གཅྱིག་ནས་ཡལ་ག་ཕོགས་སུ་གེས་

ཤྱིང་།	 ལོ་མ་ལང་སྐ་སོང་

དབྱྱིབས་འདྲ་བའྱི་མཐར་

ཉག་ག་ཡོད་ཅྱིང་།	ལོ་སོང་

ཡོངས་ལ་དྲྱི་ངན་འཐུལ་བ་

དང་།	 	 བང་རྱིམ་ཅན་གྱི་

མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཆུང་ཆུང་

མང་པོ་ཡལ་ག་དང་སོང་

པོའྱི་རེར་གདུགས་ལྟར་ཤར་བ་དང་།	འབས་བུ་ལེབ་ཅྱིང་མཐར་སྐྱི་ལྤགས་

སབ་པོའྱི་གཤོག་པ་ཅན་མང་པོ་མགོ་སྦྲེལ་ནས་འདོགས་པ་ཡྱིན།

སྐེ་གནས།	བོད་དང་།	བལ་ཡུལ།	འབྲུག་ཡུལ།	འབས་ལོངས།	རྒྱ་གར་

ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེའྱི་དམའ་རྱི་སོགས་སའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་

མྱི་ཊར་	༢༣༠༠	ནས་	༤༢༠༠	བར་གྱི་རྱི་ཀླུང་དང་།	སོང་ཐུང་གྱི་གསེབ།	

ཞྱིང་གྱི་མུ་སོགས་སུ་སྐེ་བ་མང་།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སོན་བྱེད་ཚུལ།	 ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་ཙམ་ལ་

ར་བ་བཀོག་སེ་ས་དྲེག་སོགས་གཙང་མ་བཀྲུས་རེས་ལེབ་མོར་གཏུབས་

ནས་བསྱིལ་གྱིབ་ཏུ་བསྐམ་དགོས་པ་དང་།	 སོན་ཁའྱི་དུས་སུ་འབས་བུ་

བཏུས་ཏེ་བསྱིལ་དྲོད་སོམས་སར་བསྐམ་སེ་སན་ལ་སྤོད་དགོས།

བོད་སན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	 བོད་སན་དུ་ར་བ་དང་འབས་བུ་སན་

སྦོར་བགྱིས་པས་གཉན་ཚད་རྱིགས་ཀྱིས་དམར་སྐྲངས་ཆགས་པ་དང་།	

གཟེར་ཟུག་གཏོང་བ།	ཁག་ཤོར་བ།	རྒྱུ་སྱིན་རྱིགས་ཀྱིས་ཕོ་ལོང་གཟེར་

ཟུག་རྒྱག་པ་དང་།	 མཛེ་ནད་དང་ཁོང་འབས་སོགས་ལ་ཕན།	 དེ་མྱིན་

འབས་བུས་རླུང་འཇོམས་ཤྱིང་།	ན་ཟུག་གཅོག་པར་བྱེད།	

མྱིང་གཞན།	གདུགས་དཀར་ཅན་དང་།	སྤྲུ་མ་སོགས་ཟེར།	

བ་ལེ་ཀ

བ་ལེ་ཀ་ཞེས་པ་ནྱི།	 ལོ་མང་སྐེ་བའྱི་སོ་སན་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་

ཤྱིག་སེ།	 སྐེ་དངོས་གཞན་ལ་འཁྱིལ་ནས་སྐེ་བར་ཡལ་ག་མང་བ་

དང་།	 ལོ་མ་ལང་སེར་སྱིང་དབྱྱིབས་ཅན་ལ་ར་རྱིས་དྲྭ་བ་ལྟར་གེས་

ཤྱིང་།	 ངར་བ་རྱིང་ལ་རྐང་པ་རེ་མོས་སུ་སྐེ་བ་དང་།	 སྤྱིར་བཏང་

མེ་ཏོག་མེད་ཀང་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་མེ་ཏོག་སེར་པོ་སྦུག་མདོང་ཅན་

དབྱྱིབས་ར་རྱིག་འདྲ་བ་རྐང་པ་ལོ་མའྱི་མཚམས་ནས་ཤར་བ་ཡྱིན།	

འབས་བུ་སང་དྲུག་ཅན་ཐུར་དུ་འཕངས་ནས་འདོགས་པའྱི་ནང་དུ་

ས་བོན་ས་ལེབ་མང་པོ་ཡོད་ཅྱིང་།		བར་ཤུན་སེར་སྐ་ལ།	ཕྱི་པགས་
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ཀྱི་ཤེལ་དམ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུག་ཤས་ཅན་གྱི་

རྫས་འཇོག་མྱི་རུང་།
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མེའྱི་རྱིགས་གང་ཡང་བདག་མེད་

ལྷོད་ཡངས་སུ་མྱི་འཇོག་པ།
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ཁང་པའྱི་ཉེ་འཁོར་གྱི་ལྡུམ་རའྱི་ནང་

དོ་སང་དགོས་ས།

འཁག་སམ་རྙྱིང ་པ་སོགས་ཀྱི ་སོ ་

ལོགས་སུ་འཕལ་དགོས་པ།

རི་མོའི་གིང་ཁ།

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན།	བདེ་སྐྱིད་དབང་མོ།

མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སོན་སོབ་གྲྭ།	འཛིན་གྲྭ་གཉྱིས་པ།	

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན།	ཟླ་སྒོན།	

མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སོན་སོབ་གྲྭ།	འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ།	
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རྱི་མོ་འབྱི་མཁན།	ཨེ་ཤ་ཆོས་འཛིན།

མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སོན་སོབ་གྲྭ།	འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ།	

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྒྱུར།

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན།	ཀུན་བཟང་།	

མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སོན་སོབ་གྲྭ།	འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ།	


